
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

РАЗМЄТАЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ                            

 

УДК 321.01:341.223.1 

      

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ОКУПАЦІЙНІ РЕЖИМИ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ: 

ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР                             

 

05 Соціальні та поведінкові науки 

052 Політологія                             

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

________________ А.С. Размєтаєв            

 

Науковий керівник: Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, 

професор 

 

Харків – 2021 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Размєтаєв А.С. Окупаційні режими у сучасному політичному процесі: 

політико-інституційний вимір. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 052 Політологія. – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2021 рік. 

Мета дисертаційного дослідження полягала у виявленні політико-

інституційних особливостей окупаційних режимів у сучасному політичному 

процесі. 

У першому розділі дисертаційного дослідження здійснено короткий огляд 

еволюції родового концепту – окупації, сформованого у філософсько-правових 

трактатах мислителів Нового часу в контексті обмеження права війни, а також в 

історичних умовах, що склались після Вестфальського миру 1648 р. Здійснено 

періодизацію історичного розвитку окупації. З’ясовано, що цілісна політико-

правова доктрина окупації формується після Віденського конгресу 1814-1815 

рр. Доводиться, що саме в цей час з’являються перші окупаційні режими на 

територіях переможених держав, виробляються і приймаються загальновизнані 

писані правила окупації, які застосовуються у міждержавних війнах. 

Обгрунтовано, що базові принципи окупації закладені у так званій «Гаазькій 

доктрині», яку остаточно затверджено на міждержавній конференції у 1907 р., 

та яка залишається незмінною правовою основою для окупаційних режимів до 

теперішнього часу.  

Здійснено компаративний аналіз концептів «окупація» та «окупаційний 

режим», що дозволило виявити їх особливості, спільні та відмінні 

характеристики, а також сформувати універсальні дефініції. З’ясовано, що під 

поняттям «окупація» у сучасних роботах з міжнародного права розуміють 

форму іноземного військового контролю, тоді як політична наука, зазвичай, 

розглядає окупацію як особливу форму іноземного правління, ключовою 
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характеристикою якої є примусовий характер здійснення влади. У свою чергу, 

виявлено дві основні інтерпретації поняття «окупаційний режим»: по-перше, це 

правововий режим діяльності окупаційних і окупованих держав у період 

окупації, та, по-друге, це особливий тип політичного режиму. Встановлено, що 

окупаційні режими, по суті, є окремими випадками окупацій, які досягли 

певного рівня інституціоналізації, внаслідок чого існування таких режимів 

суперечить принципам тимчасовості статусу окупантів і збереження існуючого 

політичного порядку на окупованих територіях. 

Визначено місце окупаційних режимів у типології політичних режимів. 

Відмічено аналітичний потенціал у виокремленні окупаційних режимів у 

специфічний тип, і, водночас, недоцільність їх аналізу у традиційній дихотомії 

демократія/автократія. За допомогою застосування неоінституційного підходу 

окреслено загальну структуру окупаційного режиму з виділенням таких 

складових: актори, стратегії та ресурси, правила гри (інститути) та контроль за 

їх виконанням. З урахуванням викладеного, дано авторську дефініцію 

окупаційного режиму як особливого типу політичного режиму з набором 

специфічних акторів, головним серед яких є окупант – іноземна держава або 

міжнародна організація, що встановлює та здійснює пряме чи опосередковане 

управління територією іншої держави або нації, право на самовизначення яких 

отримало міжнародне визнання, без набуття ним суверенітету над цією 

територією. Для цілей дослідження встановлено період часу не менше одного 

року, щоб кодувати певні ситуації як окупаційні режими. 

Здійснено огляд джерельної бази дослідження сучасних окупаційних 

режимів. Констатовано недостатній ступінь розробки відповідної проблематики 

у політологічних джерелах. Водночас, використано теоретичні напрацювання 

вчених у галузі міжнародного права, що дало змогу імплементувати у 

політологічний аналіз окупаційних режимів концепцію ефективного 

територіального контролю. 

У другому розділі, згідно з визначеною структурою, розглянуто 

специфіку акторів окупаційних режимів постбіполярного періоду, стратегій та 
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ресурсів, які мають у своєму розпорядженні ці актори, а також здійснено 

політологічну експлікацію поняття «ефективний контроль» у його 

кореляційному зв’язку із «правилами гри» в окупаційних режимах. 

Виділено окупантів і окупованих як домінуючих і підпорядкованих 

акторів, відповідно. Констатовано, що у постбіполярний період суб’єктний 

склад окупантів розширився: окрім держав, окупантами можуть вважатися 

міжнародні організації, які здійснюють управління територіями замість 

місцевих урядів. Окреме місце відведено довіреним особам – недержавним 

акторам, які займають проміжне становище між окупантами та окупованими та 

здійснюють від імені перших владні функції на окупованих територіях. За 

допомогою розподілу акторів, які здійснюють безпосереднє управління 

окупованими територіями, запропоновано авторську класифікацію режимів із 

виокремленням трьох підтипів окупаційних режимів: державні, міжнародні та 

за довіреністю. На основі вказаної класифікації сформовано набір даних за 

період 1991-2020 рр., до якого включено 24 кейси. Серед окупованих виділено 

місцеві еліти та групи опору як акторів, здатних у довгостроковій перспективі 

впливати на стабільність та ефективність окупаційного режиму. 

Обгрунтовано, що окупанти та окуповані як суб’єкти соціально-

політичної взаємодії спираються на певні стратегії та ресурси з метою 

досягнення власних цілей. У зв’язку з цим, виявлено, що окупантам доступний 

набір із чотирьох стратегій: примусу, кооптації, стимулювання та експропріації, 

тоді як окуповані мають вибір серед трьох стратегій: колабораціонізму, 

нейтралітету та опору. Розроблено модель кореляції стратегій та ресурсів 

окупантів, за допомогою якої продемонстровано зв'язок між витратами ресурсів 

і лояльністю місцевих акторів. Детально розглянуто феномен опору через 

призму декількох теорій, що пояснюють вибір місцевими акторами цієї 

стратегії: націоналізму, структур можливостей, зовнішньої загрози та 

політичної дезорганізації. Проаналізовано обсяги військових ресурсів у 

дихотомічному співвідношенні окупант/законний суверен на прикладах 

триваючих окупаційних режимів.  
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З метою пояснення особливостей забезпечення тривалого управління 

окупованими територіями здійснено комплексний аналіз концепції ефективного 

контролю. З’ясовано, що доктринальний підхід базується на ефективному 

територіальному контролі, де одним із головних критеріїв реальної здатності 

управляти чужими територіями є фізична присутність збройних сил окупанта. 

На основі огляду практики міжнародних судових органів виявлено 

застосування так званих «тестів ефективного контролю» у справах, пов’язаних 

з сучасними збройними конфліктами, при визначенні ступеня відповідальності 

держав за дії недержавних суб’єктів у цих конфліктах. Встановлено, що 

існують різні тести ефективного контролю в залежності від порогу для 

присвоєння поведінки недержавних акторів державам: від високого рівня 

іноземної участі через безпосереднє керівництво військовими операціями та 

фактичну присутність збройних сил окупанта на чужій території до гнучких 

критеріїв невійськової підтримки довірених осіб, які протидіють законній 

місцевій владі.  

Водночас, констатовано, що існуючі тести концентруються на питаннях 

визначення іноземного контролю територій та/або місцевих акторів, однак 

залишають поза увагою неформальні інституційні чинники, де-факто 

дотримання акторами «правил гри» в окупаційних режимах. На сучасних 

прикладах Афганістану та Іраку продемонстровано, що припинення 

окупаційних режимів у цих країнах відбулось внаслідок фактичної зміни 

правил гри не на користь окупантів, а не процесів у вигляді формальної 

передачі влади національним урядам та виведення з їх територій іноземних 

збройних сил. На основі розглянутих прикладів зроблено висновок про слабку 

кореляцію між ресурсами, які витрачаються окупантом, і стабільністю 

окупаційного режиму. У підсумку, запропоновано авторське бачення 

ефективного контролю як забезпечення окупантом і його довіреними особами 

виконання формальних і неформальних «правил гри» в політичній діяльності 

місцевих акторів окупованих територій з метою підтримання стабільного 

функціонування окупаційного режиму. 
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Третій розділ дисертаційного дослідження присвячено комплексному 

політологічному аналізу російських окупаційних режимів у Криму, в Донецьку 

та Луганську. За допомогою івент-аналізу подій 2014 р. уточнено часові рамки 

встановлення Російською Федерацією та її довіреними особами ефективного 

контролю цих українських територій, з’ясовано перипетії інституціонального 

розвитку окупації та формування двох сталих окупаційних режимів. 

Встановлено, що як у Криму, так і на Донбасі на початковому етапі окупантом 

ефективно поєднано стратегії примусу та кооптації місцевих акторів. При 

цьому, з’ясовано, що в Криму значну роль зіграв фактор колабораціонізму 

місцевих еліт, тоді як на Донбасі окупантом надано активну підтримку 

незаконним збройним формуванням, що виступили в ролі його довірених осіб. 

Доведено, що в Криму, на відміну від Донбасу, сформувався один стабільний 

центр опору в особі Меджлісу кримськотатарського народу, феномен якого 

пояснюється за допомогою порушення окупантом балансу політичних сил на 

півострові не на користь кримських татар. За допомогою емпіричних даних 

відображено особливості реалізації окупантом та його довіреними особами 

стратегій стимулювання окупованих територій та експропріації їх ресурсів. У 

підсумку, констатовано що в Криму окупант обрав класичний спосіб прямого 

управління територією, а в Донецьку та Луганську сформував маріонетковий 

режим за довіреністю, який, через інституційну неспроможність місцевих 

акторів, поступово переходить під безпосередній контроль цивільних і силових 

відомств Російської Федерації. 

З метою визначення перспектив трансформації окупаційних режимів у 

Криму, в Донецьку та Луганську здійснено огляд різних сценаріїв розвитку 

російсько-українського конфлікту, розроблених українськими вченими та 

аналітиками. Запропоновано власний набір імовірних сценарів трансформації 

окупаційних режимів, які необхідно враховувати українській владі при 

розробці та реалізації заходів протидії державі-агресору. 
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ABSTRACT  

Razmietaiev A. S. Occupation regimes in the modern political process: 

political and institutional determination. - Qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

The aim of the study was to identify the political and institutional 

features of the occupation regimes in the modern political process. 

In the first chapter of dissertation it has been made a brief overview of 

the generic concept evolution – occupation, arisen in the philosophical and 

legal treatises of the Modern age thinkers in the context of the right to war 

restriction, as well as in the historical conditions after the Peace of 

Westphalia in 1648. It was realized the division into periods of the historical 

development of occupation. It was found that the integral legal doctrine of 

occupation was formed after the Congress of Vienna in 1814-1815. It was 

proved that at this particular time the first occupation regimes appeared in 

the territories of the defeated states, it were developed and adopted the 

generally accepted written rules of occupation, applied in the interstate wars. 

It is substantiated that the basic principles of occupation are laid down in the 

so-called "Hague Doctrine", which was finally approved at the international 

conference in 1907, and which remains the unchanging legal basis for the 

occupation regimes till nowadays. 

It was made a comparative analysis of the concepts "occupation" and 

"occupation regime", which allowed to identify their features, common and 

distinctive characteristics, as well as to form universal definitions. It has 

been determined that the term "occupation" in modern works of international 

law is understood as a form of foreign military control, while a political 

science usually considers occupation as a special form of foreign rule, which 
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key characteristic is the  enforcement nature of government. Therefore, it 

was identified two main interpretations of the "occupation regime" concept: 

firstly, it is the legal regime of the occupying and occupied states during the 

occupation period, and, secondly, it is a special type of political regime. It 

has been established that the occupation regimes are the separate cases of 

occupations which have achieved a certain level of institutionalization, as a 

result of which the existence of such regimes contradicts the principles of 

temporary status of occupiers and the existing political order preservation in 

the occupied territories. 

It was determined the place of occupation regimes in the political 

regimes typology. It was distinguished the analytical potential in the 

occupation regimes separation into a specific type, and, at the same time, the 

inexpediency of their analysis in the traditional democracy / autocracy 

dichotomy. Using the neo-institutional approach, it was determined the 

general structure of the occupation regime with the following components: 

actors, strategies and resources, rules of the game (institutions) and control 

over their implementation. Having regard to the above, it was given the 

author's definition of the occupation regime as a special type of political 

regime with a set of specific actors, which chief is the occupier – a foreign 

state or international organization that establishes and executes direct or 

indirect rule of the another state or nation, whose right to self-determination 

received the international recognition, without the sovereignty receiving over 

this territory. For the purposes of study it was established a time period of at 

least one year to encode certain situations as occupation regimes. 

It has been executed a review of literature and works of modern 

occupation regimes research. It was stated the insufficient degree of the 

corresponding issues development in political studies. At the same time, it 

was used the theoretical developments of scientists in the international law 

field, which gave an opportunity to implement the concept of the effective 

territorial control in the political science analysis of occupation regimes. 
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The second paragraph, according to the defined structure, considers 

the specifics of the occupation regimes actors of the post-bipolar period, 

strategies and resources available to these actors, as well as it was made a 

political science explication of the "effective control" concept in its  

correlation relation with "rules of the game" in occupation regimes. 

It was distinguished occupants and occupied as dominant and 

subordinate actors, respectively. It was stated that in the post-bipolar period 

the subjective composition of the occupiers has expanded as follows: apart 

from the states, the occupiers can be considered the international 

organizations which govern the territories instead of local governments. A 

special place is given to the proxies – non-state actors who occupy an 

intermediate position between the occupiers and the occupied and perform 

on behalf of the first the government functions at the occupied territories. 

With the help of actors distribution who directly govern the occupied 

territories, it was proposed the author's classification of, distinguishing three 

subtypes of occupation regimes: governmental, international and by proxy. 

Based on this classification, it was formed a data set for the period 1991-

2020, which includes 24 cases. Among the occupied, it has been determined 

the local elites and resistance groups as actors capable to influence the 

stability and effectiveness of the occupation regime over a long period. 

It was substantiated that the occupiers and the occupied as the subjects 

of socio-political interaction referred on certain strategies and resources in 

order of their own goals achieving. In this regard, it was found that the 

occupiers have access to a set of four strategies: coercion, co-optation, 

inducement and expropriation, while the occupied have a choice of three 

strategies: collaborationism, neutrality and resistance. It was developed a 

model of strategies and resources correlation of the occupiers, showing the 

relationship between the cost of resources and loyalty of local actors. It was 

examined in details the resistance phenomenon through the prism of several 

theories explaining the choice of this strategy by the local actors: 
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nationalism, opportunity structures, external threats and political dislocation. 

It was analyzed the volumes of military resources in the dichotomous ratio of 

occupier/legitimate sovereign on the examples of the ongoing occupation 

regimes. 

In order to explain the features of longtime government of the 

occupied territories, it was made a comprehensive analysis of the effective 

control concept. It was found that the doctrinal approach is based on the 

effective territorial control, where the physical presence of the occupier's 

armed forces is one of the general criteria for the real ability of foreign 

territories government. On the basis of the international judicial authorities 

practice review it has been determined the use of so-called "tests of the 

effective control" in cases related with the modern armed conflicts in the 

responsibility degree determination of states for the actions of the non-state 

actors in these conflicts. It has been established the existence of different 

tests of the effective control depending on the stage of behavior’s 

determination of non-state actors to the states: from a high level of foreign 

participation through direct command of military operations and the actual 

presence of the occupying forces in foreign territory to flexible criteria 

power. 

At the same time, it was stated that the existing tests focus on the 

issues of foreign control determination of territories and / or local actors, but 

they ignore the informal institutional factors, de facto compliance of actors 

"rules of the game" in the occupation regimes. At the modern examples of 

Afghanistan and Iraq it has been shown that the occupation regimes 

cessation in these countries were made due to the change of the game rules 

not in favor of the occupiers, rather than a formal transfer of power to 

national governments and the withdrawal of foreign troops. Based on the 

considered examples, it was concluded about the weak correlation between 

the resources spent by the occupier and the occupation regime stability. As a 

result, it was proposed the author's vision of the effective control as the 



11 
 

guarantees given by the occupier and his proxies to comply with formal and 

informal "rules of the game" in the political activities of local actors of the 

occupied territories in order to maintain the stable operation of the 

occupation regime. 

The third paragraph of the thesis is devoted to a comprehensive 

political analysis of Russian occupation regimes in the Crimea, Donetsk and 

Luhansk. With the help of the event-analysis of 2014 it was determined the 

timeframe of the Russian Federation and its proxies establishment of the 

effective control over these Ukrainian territories, it was specified the 

vicissitudes of the occupation institutional development and the formation of 

two long-term occupation regimes. It has been established that both in the 

Crimea and in the Donbas, at the initial stage, the occupiers effectively 

combined the strategies of coercion and co-optation of the local actors. At 

the same time, it was found that in Crimea the factor of collaborationism of 

local elites played a significant role, while in Donbass the occupiers 

provided an active support to the illegal armed groups acted as its proxies. It 

has been proved that in Crimea, unlike in Donbass, it was formed a stable 

center of resistance represented by Mejlis of the Crimean Tatar people, 

which phenomenon is explained by the occupier's imbalance violence of the 

political forces on the peninsula. By the means of the empirical data it was 

reflected the implementation peculiarities by the occupier and his proxies of 

strategies of the occupied territories inducement and their resources 

expropriation. As a result, it was stated that in Crimea the occupier chose the 

classic method of the direct rule, and in Donetsk and Luhansk he formed a 

puppet regime by proxy, which, due to the institutional failure of local 

actors, gradually comes under the direct rule of civil and law enforcement 

agencies of Russian Federation. 

In order to determine the prospects of the occupation regimes 

transformation in the Crimea, Donetsk and Luhansk, it was made a review of 

different scenarios of the Russian-Ukrainian conflict development, realized 
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by the Ukrainian scientists and analysts. It was proposed the inherent set of 

probable scenarios of the occupation regimes transformation has, which the 

Ukrainian authorities need to take into account at the moment of the 

approaches developing and implementing to resist the aggressor state. 

Key words: occupation, occupation regime, sovereignty, effective 

control, occupier, proxies, resistance, collaborationism, safety, strategies, 

resources. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АК 

АРК 

 

Армійський корпус 

Автономна Республіка Крим  

АТО Антитерористична операція 

БФ 

в.о. 

ВПО 

ВРУ 

ГА ООН 

Благодійний фонд 

Виконувач обов’язків 

Внутрішньо переміщені особи 

Верховна Рада України 

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй 

Гаазьке Положення Положення про закони і звичаї війни на суходолі, 

схвалене на конференції у місті Гаага, Нідерланди, 18 

жовтня 1907 р. 

ГО Громадська організація 

дол. США 

Донбас 

ДРК 

ЄАЕС 

ЄКПЛ 

ЄС 

долар Сполучених Штатів Америки 

Донецький басейн 

Демократична Республіка Конго 

Євразійський економічний союз 

Європейська конвенція з прав людини 

Європейський Союз 

ЄСПЛ 

ЗАТ 

ЗМІ 

Європейський суд з прав людини 

Закрите акціонерне товариство 

Засоби масової інформації 

ЗС РФ 

ЗСУ 

Збройні сили Російської Федерації 

Збройні сили України 

КК 

КМУ 

Кримінальний кодекс 

Кабінет Міністрів України 

КПУ Комуністична партія України 
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КДБ Комітет державної безпеки СРСР 

КНР 

КПРС 

Кримська АРСР 

Китайська Народна Республіка 

Комуністична партія Радянського Союзу 

Кримська Автономна Радянська Соціалістична 

Республіка 

МВС 

Міжнародний Суд 

Мінреінтеграції 

 

МКЧХ 

ММПЛУ 

 

 

 

МТКЮ 

Міністерство внутрішніх справ 

Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста 

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з 

прав людини в Україні (розпочала свою роботу у 

березні 2014 р. на запрошення Кабінету Міністрів 

України) 

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії 

НАТО Організація північноатлантичного договору 

НІСД Національний інститут стратегічних досліджень 

НЗФ Незаконне збройне формування 

ОБСЄ Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ОДКБ Організація договору про колективну безпеку 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ОРДЛО Окремі райони Донецької та Луганської областей 

ПАРЄ   Парламентська асамблея Ради Європи 

р. Рік 

РБ ООН Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй 

рис. 

РНБО 

РРФСР 

 

Рисунок 

Рада національної безпеки і оборони України 

Російська Радянська Федеративна Соціалістична 

Республіка (1936 – 1991 рр.). 
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РСФРР 

 

руб. 

Російська Соціалістична Федеративна Радянська 

Республіка (1918 – 1936 рр.). 

Російський рубль 

РФ 

СБУ 

ст. 

Російська Федерація 

Служба безпеки України 

Стаття 

табл. 

тис. 

УВКПЛ ООН 

 

СММ ОБСЄ 

Таблиця 

Тисяча 

Управління Верховного комісара Організації 

Об’єднаних Націй з прав людини 

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі – неозброєна цивільна місія, 

яка розпочала свою роботу у березні 2014 р., та звітує 

про ситуацію з дотримання прав людини в Україні 

Сполучене 

Королівство 

СРСР 

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної 

Ірландії 

Союз Радянських Соціалістичних Республік 

США Сполучені Штати Америки 

ТКА 

 

 

УРСР 

Тимчасова коаліційна адміністрація – перехідний 

орган, що здійснював окупаційне управління Іраком у 

2003-2004 рр. 

Українська Радянська Соціалістична Республіка (1936 – 

1991 рр.) 

ФСБ Федеральна служба безпеки Російської Федерації 

«ДНР» Так звана самопроголошена і підконтрольна РФ 

«Донецька народна республіка» 

«ЛНР» Так звана самопроголошена і підконтрольна РФ 

«Луганська народна республіка» 

«НКР» Так звана самопроголошена і підконтрольна Вірменії 
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«ПМР»  

«Нагірно-Карабаська Республіка» 

Так звана самопроголошена і підконтрольна РФ 

«Придністровська Молдавська Республіка» 

«ТРПК» 

 

App. 

ECtHR 

ed. 

Iss. 

ISAF 

 

KFOR  

UNMIK 

 

Так звана самопроголошена і підконтрольна Туреччині 

«Турецька Республіка Північного Кіпру» 

Application 

The European Court of Human Rights 

editor 

Issue 

Міжнародна коаліційна місія зі сприяння безпеці в 

Ісламській Республіці Афганістан 

Міжнародні сили з підтримки миру в Косово 

Місія Організації Об’єднаних Націй у справах 

тимчасової адміністрації Косово 

UNTAES 

 

UNTAET 

Тимчасова адміністрація Організації Об’єднаних Націй 

для Східної Славонії, Барані та Західного Срема 

Перехідна адміністрація Організації Об’єднаних Націй 

у Східному Тиморі 

Vol. Volume 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Існування окупаційних режимів – один із 

показових прикладів анархії сучасних міжнародних відносин. За свою коротку 

200-річну історію окупаційні режими пройшли складний еволюційний шлях від 

тимчасового військового контролю завойованих територій до повноцінних 

політичних проєктів під егідою демократичних і недемократичних держав, 

коаліційних сил і міжнародних організацій, діючих за міжнародним мандатом 

або з огляду на особисті цілі інтервентів. Такі режими іноді тривають 

десятиріччями й спричиняють неоднозначні наслідки для окупованих спільнот. 

При цьому, об’єктами політичних експериментів завжди є законні суверени – 

нації, які з перемінним успіхом захищають свої права на власну територію й 

самостійне державотворення.  

Актуальність проблематики дослідження детермінована тим, що одним із 

таких суверенів у 2014 р. стала українська нація, яка зазнала агресії та окупації 

з боку свого північного сусіда – Російської Федерації. За багатьма параметрами 

Україна виявилась не готовою до появи на своїй території двох триваючих 

окупаційних режимів – у Криму та на Донбасі. Незважаючи на те, що на рубежі 

XX-XXI століть у зарубіжних наукових колах суттєво підвищився інтерес до 

вивчення проблематики окупацій, особливо, після вторгнення двох 

демократичних західних країн до Іраку у 2003 р., українська наука раніше не 

вивчала цей феномен, за виключенням хіба що історичних досліджень часів 

Другої світової війни. 

Актуальність проблеми зумовлена ще й тим, що окупаційний режим – 

надто заідеологізований концепт: часто політичні актори, журналісти, 

громадські діячі вішають ярлик окупантів на тих, кого важко означити цим 

терміном. Водночас, більшість справжніх окупантів уникають визнання свого 

статусу та відповідальності за власні дії, захоплюючи та контролюючи чужі 

території чужими руками. У зв’язку з цим, особливої уваги потребує 

дослідження ендогенних факторів стабільності та ефективності існуючих 
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окупаційних режимів, визначення на цьому політичному полі місця і ролі 

довірених осіб, місцевих еліт, колаборантів, груп опору тощо. Таким чином, 

актуальність дослідження обумовлюється необхідністю концептуалізації та 

операціоналізації феномену окупаційних режимів у контексті російсько-

українського протистояння, що передбачає виявлення специфіки окупаційних 

режимів у сучасному політичному процесі в політико-інституційному 

контексті. Окреслена проблематика актуалізувала та обумовила вибір теми та 

напрямок дисертаційного дослідження. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження узгоджується з комплексними науковими темами 

кафедри політології, соціології і культурології Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Соціалізація особистості в 

сучасних соціокультурних контекстах» (0112U002003 від 16.01.2012 р.) на 

2012-2019 рр. та «Соціалізація особистості в сучасних соціокультурних і 

соціально-політичних контекстах» (0119U101695 від 02.05.2019 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у виявленні політико-інституційних особливостей окупаційних 

режимів у сучасному політичному процесі. 

Відповідно до поставленої мети було сформульовано такі завдання: 

 визначити домінантні напрями осмислення феномену окупації, 

відстежуючи еволюцію розвитку базових принципів цього явища; 

 здійснити політологічну концептуалізацію понять «окупація» та 

«окупаційний режим» і з’ясувати їх спільні та відмінні характеристики; 

 виявити оптимальні методологічні підходи стосовно розгляду 

сучасних окупаційних режимів у політико-історичному вимірі; 

 з’ясувати специфіку акторів окупаційних режимів у політико-

інституційному контексті; 

 визначити стратегії та ресурси акторів окупаційних режимів; 
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 окреслити перспективні сценарії трансформації окупаційних 

режимів у Криму та на Донбасі, застосовні при виборі практичних заходів 

протидії Росії як державі-агресору. 

Об’єкт дослідження – окупаційні режими як особливий тип політичних 

режимів. 

Предмет дослідження – окупаційні режими у сучасному політичному 

процесі в політико-інституційному контексті. 

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження було 

використано низку загальнонаукових і спеціальних методів політичної науки, 

що, у цілому, забезпечило комплексний підхід до проблеми виявлення 

специфіки сучасних окупаційних режимів у політико-інституційному контексті. 

Основним методологічним підходом дослідження є неоінституціоналізм. Цей 

підхід у сукупності із структурно-функціональним методом уможливив 

розгляд окупаційного режиму як інстутиційного феномену, забезпечивши 

визначення універсальної структури режиму на основі поєднання акторів, їх 

стратегій та ресурсів, а також «правил гри» та контролю за дотриманням цих 

правил. 

За допомогою історичного методу було проаналізовано еволюцію 

концепту «окупація» та історичні перипетії розвитку окупаційних режимів. Цей 

метод, також, застосовувався для визначення історичного контексту 

окупаційних режимів у Криму, Донецьку та Луганську. Метод компаративного 

аналізу дозволив виявити спільні та відмінні характеристики базових концептів 

«окупація» та «окупаційний режим», визначити місце окупаційних режимів у 

типології політичних режимів. У свою чергу, методи класифікації та 

узагальнення покладені в основу типологізації сучасних окупаційних режимів. 

Завдяки методу контент-аналізу здійснено пошук та інтерпретацію 

офіційних і неофіційних повідомлень ключових комунікаторів, у текстах яких 

використовувалась концептуальна змінна «окупаційний режим».  

Міждисциплінарний характер дослідження обумовив використання 

методів інших наук. Із застосуванням методів техніко-юридичного та 
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політико-правового аналізу здійснено огляд нормативно-правових документів 

міжнародних і державних акторів, а також окупаційних адміністрацій, як 

фактологічної бази дослідження сучасних окупаційних режимів. 

При дослідженні окремих прикладів окупаційних режимів в Афганістані, 

Іраку та Україні використовувались методи кейс-стаді (case-study) та івент-

аналізу. Для розгляду перспектив трансформації окупаційних режимів у Криму 

та на Донбасі застосовано метод побудови сценаріїв як один із методів 

політичного прогнозування. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

першим у вітчизняній науці комплексним політологічним дослідженням 

окупаційних режимів. Наукова новизна роботи конкретизується у таких 

положеннях: 

Уперше: 

♦ розглянуто особливості концептуалізації феномену окупації, 

запропоновано авторську періодизацію еволюції концептуальних підходів, 

визначено часові рамки появи доктрини окупації та перших окупаційних 

режимів, їх історичні перипетії, а також детально проаналізовано динаміку 

розвитку окупаційних режимів у постбіполярний період міжнародних відносин; 

♦ запропоновано авторську концептуалізацію поняття «окупаційний 

режим», яке комплексно охоплює сукупність основних акторів, їх стратегій та 

ресурсів, а також «правил гри» та особливостей контролю за дотриманням цих 

правил: особливий тип політичного режиму з набором специфічних акторів, 

головним серед яких є окупант – іноземна держава або міжнародна 

організація, що встановлює та здійснює пряме чи опосередковане управління 

територією іншої держави або нації, право на самовизначення яких отримало 

міжнародне визнання, без набуття ним суверенітету над цією територією; 

♦ виокремлено сучасні окупаційні режими в особливий тип політичних 

режимів, інституційні характеристики яких значною мірою детермінуються 

домінуючими акторами – окупантами, а також здійснено авторську 

класифікацію режимів з їх розподілом на окупаційні режими держав, 
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міжнародних організацій, за довіреністю – в залежності від типу акторів, на 

яких покладено функції безпосереднього територіального контролю; 

♦ виявлено роль ендогенних факторів стабільності та ефективності 

сучасних окупаційних режимів шляхом концептуалізації та емпіричної 

перевірки таких явищ, як кооптація окупантом довірених осіб і місцевих еліт, 

визначення проблематики колабораціонізму та опору окупованого населення; 

♦ надано комплексну характеристику політико-інституційних 

особливостей окупаційних режимів у Криму, Донецьку та Луганську, 

встановлених Російською Федерацією у 2014 р., здійснену на основі аналізу 

загальної теоретичної структури окупаційного режиму, із фокусуванням 

акцентів на специфіці задіяних акторів, їх стратегіях та ресурсах, а також 

способах забезпечення ефективного контролю окупованих територій. 

Набули подальшого розвитку: 

♦ твердження щодо відхилення сучасних окупаційних режимів від 

нормативних рамок класичної доктрини окупації, що стало особливо помітним 

після Другої світової війни, коли було вперше реалізовано трансформаційні 

політичні проєкти у повоєнних Німеччині та Японії, та після краху біполярної 

системи, коли в окупаціях, окрім держав, суттєву роль почали відігрівати 

міжнародні організації та недержавні суб’єкти; 

♦ аргументи стосовно актуальності застосування концепції «ефективного 

контролю» як міри присвоєння поведінки недержавних акторів державам, 

особливо, у випадках окупаційних режимів за довіреністю, та аргументи щодо 

удосконалення тестів ефективного контролю з акцентом на невійськову 

складову такого контролю; 

♦ обґрунтування щодо аналізу політичних ситуацій у Криму та на Донбасі 

через призму вірогідних сценаріїв, що розгортаються за логікою окупаційної 

держави, та вироблення у зв’язку з цим комплексу практичних заходів протидії 

агресору. 

Практичне значення одержавних результатів. Проведене дослідження 

дозволяє заповнити прогалину в науковому вивченні окупаційних режимів 
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шляхом створення цілісної концепції вказаного типу політичних режимів, що 

враховує як ендогенні, так і екзогенні фактори їх існування, та дозволяє 

створювати на цій основі відповідні політичні прогнози. Результати роботи, її 

основні положення та висновки можуть стати основою для майбутніх 

теоретичних та прикладних досліджень проблематики, пов’язаної зі збройними 

конфліктами та окупаціями. 

Прикладне значення дослідження для органів державної влади України 

обумовлене необхідністю вироблення адекватних управлінських рішень, 

спрямованих на протидію політиці окупаційної держави та підпорядкованих їй 

адміністрацій у Криму та на Донбасі. Емпіричні результати дослідження 

окупаційних режимів, існуючих на цих територіях, можуть бути використані на 

законодавчому рівні при формуванні нормативних положень щодо уточнення 

часових рамок окупації, розширення понятійного апарату, прийнятті законів, 

якими будуть врегульовані питання, пов’язаних з перехідним періодом на 

шляху реінтеграції окупованих територій, зокрема, про: реституцію, 

конвалідацію, прощення, перехідне правосуддя тощо. 

Основні положення роботи можуть сприяти кращому розумінню ЗМІ, 

громадськими діячами, аналітичними центрами таких складних і суперечливих 

понять, як «окупація», «окупант», «окупаційний режим», «ефективний 

контроль», «окупаційна адміністрація» тощо. 

Матеріали й висновки дисертаційної роботи можуть бути використані 

державними установами та громадськими правозахисними організаціями в 

аналітичних і моніторингових дослідженнях ситуації зі станом дотримання 

прав людини на тимчасово окупованих територіях. Окремі положення та 

висновки дослідження можуть увійти до програм навчальних курсів для 

студентів спеціальностей «Політологія» та «Міжнародні відносини» закладів 

вищої освіти. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею, в якій презентовано політологічну експлікацію 

проблематики окупаційних режимів, визначено їх політико-інституційні 



26 
 

особливості в контексті сучасного політичного процесу та зроблено практичні 

висновки. 

За темою дослідження автором одноосібно підготовлено дев’ять наукових 

публікацій. Усі теоретико-методологічні, науково-аналітичні висновки та 

рекомендації автором зроблено самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження були апробовані на таких наукових заходах: ХІ Конгрес 

Української Асоціації Європейських Студій «Дотримання європейських 

спільних цінностей як запорука вирішення та трансформації конфліктів в 

Україні» (Харків, 2017 р.); IX–X–XI Міжнародні науково-практичні 

конференції «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах 

та соціально-політичних контекстах» (Харків, 2018 р., 2019 р., 2020 р.); Форум 

«МироТворчість: що можу зробити Я?» (Харків, 2018 р.); ХХХІ Харківські 

політологічні читання «Європейські цінності та практики у політико-правовому 

дискурсі» (Харків, 2018 р.); Форум «Безпека Сходу України в умовах гібридної 

війни: виклики 2019 року» (Харків, 2018 р.); Другий Харківський міжнародний 

Безпековий форум «Боротьба за людей в умовах гібридної війни» (Харків, 

2019 р.); Круглий стіл «Механізми залучення мешканців територіальної 

громади до участі в розвитку території у східному регіоні України» (Харків, 

2019 р.); IX Міжнародна науково-практична конференція з соціології «Великі 

війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ 

сторіччях» (Київ, 2019 р.); Міжнародна наукова конференція «Криза сучасної 

системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку» (Львів, 2020 р.) та 

ін. 

Крім того, основні ідеї дисертації пройшли апробацію на науково-

методологічних семінарах кафедри політології, соціології і культурології 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

опубліковані автором у дев’яти працях, у тому числі: п’ять статей опубліковано 

у періодичних фахових наукових виданнях, з них: три публікації здійснено в 
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наукових фахових виданнях України та дві – у зарубіжних фахових виданнях 

Польщі та Чехії. 

Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Дисертація 

складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів та висновків. 

Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок, з них 44 сторінки становить 

список використаних джерел (368 найменувань) та 6 сторінок становлять 

додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

 

1.1. Феномен окупації: ґенеза та становлення 

 

Упродовж історії суверенним правом держави вважали право на війну 

(jus ad bellum) [1, с. 72]. Еволюційний шлях обмеження цього права тривав до 

середини XX ст. Одним із етапів цієї еволюції став феномен окупації, який, на 

відміну від історії війн, є відносно новим феноменом, ґенеза якого обумовлена 

формуванням Вестфальської системи міжнародних відносин.  

У теорії та практиці часів Античності вважалося, що будь-яке захоплення 

ворожої території надає переможцю необмежені можливості щодо володіння та 

розпорядження чужими землями, майном, а також повного підкорення 

мешканців завойованої території. Платон зазначав, що все майно, яке належало 

переможеному, стає власністю переможця [2, с. 72]. На думку Аристотеля, 

закон є свого роду угодою, в силу якої захоплене на війні називають власністю 

того, хто ним оволодів [3, с. 384]. Водночас, розв'язання війни заради 

захоплення майна або встановлення панування, за Аристотелем, буде 

справедливим, якщо війна ведеться проти «людей, які будучи від природи 

призначеними для підкорення, не бажають підкорятися» [3, с. 389]. До таких 

людей греки відносили варварів. Справедливим буде й використання збройних 

сил для захисту власної території [3, с. 415]. 

Безпосередньо термін occupatio (захоплення, заволодіння) вперше 

застосовано у римському праві, де первісно означав право на заволодіння 

безхазяйною річчю, включаючи землю [4]. При цьому, такий спосіб набуття 

власності відрізнявся від заволодінь внаслідок військових перемог. Як писав 

Цицерон, власність виникає або на підставі давньої окупації, наприклад, якщо 

люди колись прийшли на вільні землі, або в силу перемоги, наприклад, якщо 
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землею заволоділи за допомогою війни, або на підставі закону, угоди, умови, 

жереба [5]. У стародавні часи окупація вважалась одним із законних способів 

набуття права власності. 

Середньовічна теологічна доктрина справедливої війни будувалась на 

відмінностях між християнським світом та землями нехристиянських 

правителів і народів. Щодо останніх Папа Римський міг розподіляти мандати 

або на здійснення в них місіонерської діяльності, або на хрестові походи. З цих 

мандатів виникала міжнародно-правова виправданість війни, а, тим самим, і 

підстави для легітимного оволодіння тією чи іншою територією [6, с. 117].  

До XVI ст. у практиці війн діяв вотчинний погляд на території. Держави 

вважались приватною вотчиною правителів [7], які прагнули до розширення 

своїх територіальних володінь. Переможець у війні прирівнювався до суверена, 

який міг розпоряджатися захопленою територією на власний розсуд. Втім, як 

зазначає К. Шмітт, починаючи з XVI ст., міжнародно-правові питання стали 

прерогативою юристів. Однак, насправді те, що привело до виникнення нового 

конкретного міжнародно-правового порядку та обмеження війни, виросло не 

тільки з подальшого розвитку морально-теологічних понять, і тим більше не 

тільки з використання понять і норм римського права. Воно виникло зі 

сформованого у той час в Європі – конкретного просторового порядку – 

держави – і з уявлення про певну європейську рівновагу цих держав. Саме в цей 

час французькими легістами на чолі із Ж. Боденом вперше застосовано поняття 

державного суверенітету [6, с. 143-144]. 

Вестфальський мир 1648 р., укладений за наслідками Тридцятирічної 

війни, заклав підвалини сучасної системи міжнародних відносин. За словами М. 

ван Кревельда: «хоча завжди можна виявити передісторію, але лише після 

Вестфальського договору 1648 року держава стала основною формою 

політичної організації» [8, с. 87-88]. Вестфальська система ґрунтувалася на 

п’яти фундаментальних закономірностях: 1) світ складається з суверенних 

держав і в ньому відсутня загальнопланетарна вища влада; 2) міжнародні 

відносини функціонують на дотриманні суверенної рівності держав і їх 
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невтручання у справи одна одної; 3) суверенна держава володіє всією повнотою 

влади на своїй території; 4) регулятором взаємовідносин виступає міжнародне 

право як право договорів між суверенними державами; 5) лише суверенні 

держави виступають суб’єктами міжнародного права і визнаними 

міжнародними акторами [9]. 

Поява концепції державного суверенітету та становлення Вестфальської 

системи стали передумовою оформлення доктрини військової окупації як 

обмеженого територіального володіння суверенною територією ворога. Ґенезу 

цієї доктрини вчені пов’язують з іменами мислителів Нового часу, зокрема, Г. 

Гроція, Е. Ваттеля, Ж.-Ж Руссо [10; 11; 12, с. 6], праці яких були своєрідною 

рефлексією на політичні процеси, що відбувались всередині Європи. 

Г. Гроцій у трактаті «Три книги про право війни та миру», який побачив 

світ у 1625 р. та став першою фундаментальною працею з міжнародного права, 

ще не висував аргументів про обмеження права завоювання території 

супротивника, однак зазначив, що для територіального придбання недостатньо 

самого факту зайняття земель ворожими військовими силами, а потрібно 

тривале володіння ними [13, с. 642].  

Свій вклад у розуміння ведення війни як виключного права суверенів вніс 

Т. Гоббс. У «Левіафані» Гоббса суверен – правитель або група осіб, що наділені 

верховною владою у державі. Складовою цієї влади є «право оголошення війни 

і укладення миру з іншими народами і державами, тобто право судити про те, 

чи потрібно те чи інше в даний момент в інтересах загального блага і які сили 

повинні бути для цієї мети зібрані, озброєні та оплачені, а також яка сума 

повинна бути зібрана з підданих для покриття витрат» [14, с. 179]. 

У 1758 р. Е. Ваттель висунув важливі тези про те, що переможець у війні 

може набути право суверенітету лише після остаточного завоювання держави 

або після відмови законного суверена від своїх прав за мирним договором [15, 

с. 547]. Насправді, ці тези віддзеркалювали ті правила та звичаї ведення війни, 

які вже склались на той час між європейськими державами. У війнах середини 

XVIII ст. якщо не на практиці, то в дипломатичному листуванні вказувалось на 
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відмінність між військовою окупацією та остаточним заволодінням; заявлялись 

протести проти того, що воююча сторона, що захопила ворожу територію, 

поводиться з нею не як з тимчасово зайнятою у військових цілях місцевістю, а 

приписує собі права суверена, тобто легітимної влади, вигнаної окупантом [16, 

с. 28-29]. 

Ж.-Ж. Руссо, на відміну від Гоббса, ототожнює суверена з державою. 

Відтак, за словами мислителя, «війни аж ніяк не є відносинами людини з 

людиною, але – відносинами держави з державою… зрештою, кожна держава 

може мати ворогів лише серед інших держав, а не серед людей» [17, с. 16].  

Інший філософ епохи Просвітництва Ш.-Л. Монтеск’є рекомендував 

зберігати на завойованій території існуючий устрій: суди, закони, звичаї тощо 

[18, с. 129]. Пізніше його ідеї знайшли своє нормативне вираження у так 

званому «принципі збереження», закріпленому у статті 43 Гаазького 

Положення 1907 р., який означає, що з фактичним переходом до рук окупанта 

повноважень легітимної влади вигнаного суверена він повинен дотримуватись 

існуючих у країні законів, за виключенням, коли це абсолютно неможливо [19, 

с. 235]. 

Із Французькою революцією з’явилася нова концепція національного 

самовизначення, яка у підсумку обмежила владу окупанта. Згідно з цією 

концепцією, серед іншого, територія держави належить її народу, а не королю 

[10]. Перша французька конституція 1791 р. проголосила, що «суверенітет 

належить нації: він єдиний, неподільний, невідчужуваний та невід'ємний. 

Жодна частина народу, жодна особа не може привласнити собі його 

здійснення» [20]. Конституція визнавала далі «свободу будь-якого народу» і 

проголосила, що Франція ніколи не використовуватиме свої військові сили для 

завоювання інших народів [20]. Отже, в кінці XVIII століття в революційній 

Франції ми маємо перше принципове визнання відмови від завоювання як 

засобу зовнішньої політики [21, с. 12].  

Однак, як справедливо вказує К. Шмітт, французький революційний уряд 

аж ніяк не дотримувався політики нейтралітету і невтручання у внутрішні 
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справи інших держав. Французькі революційні армії, що з 1792 р. вели війни 

проти Бельгії, Німеччини, Італії, зайнявши будь-яку з цих територій, відразу 

проголошували «свободу народу» та скасування феодальних привілеїв. Як 

результат, військові окупації спричиняли зміну державного устрою 

завойованих держав у повному політичному, економічному та соціальному 

значенні цього слова [6, с. 270].  

Лише в XIX ст. концепція окупації остаточно набула автономного 

значення. Як зазначає Е. Бенвеністі, європейський порядок національних 

держав, що формувався з часів Французької революції, та поняття 

національного суверенітету потребували нової теорії, що змогла б окреслити та 

забезпечити обґрунтування більш суворих обмежень повноважень окупантів. 

Ця нова теорія відмежувала «окупацію» від «завоювання» та була розроблена в 

два етапи. Першим теоретичним кроком стало визнання принципу 

невідчужуваності суверенітету у силовий спосіб. Другий – це захист суверенної 

влади вигнаного уряду, що, відповідно, накладає обмеження на повноваження 

окупанта із управління власністю та зміни законів на зайнятій території [22, с. 

26]. Протягом XIX ст. від концепції завоювання поступово відмовлялися на 

користь моделі окупації, заснованої на тимчасовому контролі й управлінні 

окупованою територією, доля якої могла бути визначена лише мирним 

договором [23, с. 19]. Німецького правознавця А. Хефтера вважають першим, 

хто узагальнив ці ідеї у цілісну концепцію окупації. У своєму трактаті 1844 р. 

про європейське міжнародне право він припустив, що, за винятком ситуацій 

повного знищення держави (debellatio), окупації слід розглядати як форму 

тимчасового контролю, який призупиняє здійснення суверенних прав 

окупованої держави; тобто не відбудеться передачі суверенітету [24]. 

Саме з XIX ст. починається відлік історії військових та післявоєнних 

окупацій, в яких знайшли практичну імплементацію теоретичні доробки 

філософів і юристів Нового часу. Американський політолог Д. Едельштейн у 

своєму комплексному дослідженні, присвяченому окупаціям в їх історичній 

перспективі, першим кейсом у наборі даних зазначає союзницьку окупацію 
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Франції після наполеонівських війн, яку здійснювали війська Сполученого 

Королівства, Росії, Прусії та Австрії у період 1815-1818 рр. За коментарем 

вченого, окупанти мали обмежені політичні цілі, спрямовані на відсторонення 

бонапартистів від влади та відновлення правління Бурбонів. У підсумку, 

монархічний уряд на чолі з Людовіком XVIII був відновлений у Франції. [25, с. 

175]. Окупація була запроваджена в рамках другого Паризького мирного 

договору від 20 листопада 1815 р., у статті 5 якого союзницькі сили з метою 

гарантування безпеки сусідніх держав взяли на себе зобов’язання окупувати 

протягом визначеного часу північну прикордонну територію Франції. 

Водночас, стаття містила пряме застереження, що «така окупація жодним 

чином не завдає шкоди суверенітету його Християнської Величності або 

державі володіння, як це визнано та підтверджено дійсним договором».[26, с. 

288-289]. Другий Паризький мирний договір разом з рішеннями Віденського 

конгресу (вересень 1814 – червень 1815 рр.) оформили новий геополітичний 

розклад сил в Європі, відомий як Віденська система міжнародних відносин 

(система «Європейського концерту»), яка стала першою і достатньо тривалою 

спробою свідомого утвердження світового міжнародного правопорядку, 

покликаного створити умови для мирного співіснування держав [27]. 

У другій половині XIX ст. почалась кодифікація міжнародно-правових 

норм окупації, яка здійснювалась у формі: 

1) інструкцій та наказів, що видавалися урядами окремих держав для 

своїх збройних сил; 

2) міжнародних декларацій, конвенцій; 

3) настанов, проєктів кодексів тощо, розроблених науковими установами, 

з'їздами та окремими вченими [28]. 

Попри той факт, що сформована доктрина військової окупації мала 

європейське походження, першим актом кодифікації права війни, включаючи 

право окупації, стала Інструкція польовим військам США, відома як «Кодекс 

Лібера», затверджена наказом президента Лінкольна від 24 квітня 1863 р. 

Потреба у такій настанові була викликана Громадянською війною в США 1861-
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1865 рр. у зв’язку з участю у ній великих армій, значну частину яких склали 

добровольці, не обізнані із правилами та звичаями війни, особливостями 

поводження з військовополоненими тощо. Проєкт Інструкції був складений за 

дорученням президента А. Лінкольна американським юристом німецького 

походження Ф. Лібером й став «першою спробою перевірити поведінку армії за 

допомогою точних письмових правил» та «переконливо написаним есе про 

етику ведення війни» [29]. 

Кодекс Лібера накладав значні обмеження на діяльність окупаційної 

армії, зокрема, хоча й дозволяв окупантам створювати нові закони, але тільки 

тією мірою, яку вимагає військова необхідність [22, с. 35-36]. Кодекс містив 

детальні правила, що стосуються всіх аспектів сухопутної війни, від способів 

ведення бойових дій і поводження з цивільним населенням до поводження з 

особливими категоріями осіб, такими як військовополонені, поранені, 

партизани тощо [30]. Окрім гуманітарних питань, метою цього документа було 

врегулювання питань окупації військами Союзу територій конфедератів. Разом 

з цим, у Кодексі не розглядалось питання про суверенітет, оскільки у 

громадянській війні це питання не виникало [22, с. 36]. 

Хоча Кодекс Лібера розроблений у зв’язку з внутрішнім конфліктом, він 

справив великий вплив на наступні спроби кодифікації, зроблені різними 

конференціями й міжнародними установами, оскільки був основою для їх 

діяльності [30]. Так, у 1870 р. уряд Пруссії адаптував Кодекс як настанову для 

своєї армії під час франко-прусської війни. Кодекс також покладений в основу 

Брюссельської декларації 1874 р., яка, у свою чергу, вплинула на Гаазькі 

положення про закони і звичаї війни на суходолі 1899 та 1907 рр., що стали 

основними міжнародними документами про війну протягом усього XX ст. [29]. 

Міжнародні зусилля із кодифікації законів війни започатковані 

Брюссельською конференцією 1874 р., що відбулась за участю 15 країн. Для 

делегатів конференції різниця між окупацією та завоюванням була очевидною. 

Прийнятий за наслідками конференції 27 серпня 1874 р. проєкт міжнародної 

конвенції про закони і звичаї війни, відомий як Брюссельська декларація, 
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містив принципові положення щодо здійснення окупації. Наприклад, стаття 1 

визначала, що територія вважається окупованою, якщо вона фактично 

перебуває під владою армії супротивника, що пізніше концептуалізовано у 

вигляді так званого принципу «ефективного контролю». Стаття 2 проєкту 

конвенції захищала суверенні права вигнаного уряду, покладаючи на окупанта 

здійснення призупинених повноважень легітимної влади задля відновлення і 

забезпечення громадського порядку і безпеки [31]. Як і Кодекс Лібера, 

Брюссельська декларація прямо визнавала право окупантів змінювати закони 

місцевого уряду, якщо цього вимагає необхідність [32]. 

Однак, дебати на конференції виявили фундаментальні протиріччя між 

двома групами держав, які усвідомлювали свої потенційні статуси окупантів і 

окупованих. Каменем зіткнення стало питання, наскільки режим окупації є 

нейтральним, зокрема, чи законним є опір місцевого населення окупанту? 

Більш слабкі держави, належні до другої групи, Бельгія, Нідерланди та 

Швейцарія, виступали проти зв’язку між зобов’язанням окупанта захищати 

права громадян супротивника та обов’язком цих громадян підкорюватися 

окупанту. Голландський делегат, де Ландсберге, стверджував, що суспільна 

думка не сприймає обмежень щодо священного обов’язку громадян захищати 

батьківщину будь-якими засобами, що є в їх розпорядженні. Потенційні 

окупанти, передусім Пруссія, відмовились визнати, що громадяни 

супротивника мають права стосовно окупантів, проте не виконують жодних 

зобов’язань, включаючи обов’язок підкорюватись окупаційній адміністрації.  

Примітно, що російський проєкт конвенції надавав окупанту досить широкі 

повноваження, згідно з якими він міг, керуючись «вимогами війни та з 

урахуванням суспільних інтересів», підтримувати обов’язкову силу законів, 

діючих у мирний час, змінювати їх або повністю зупиняти [10]. Ця дискусія, 

врешті-решт, перешкодила підписанню угоди, зводячи документ до простої 

декларації [22, с. 16]. 

Незважаючи на це, практика політичних трансформацій і нехтування 

принципом суверенітету на окупованих територіях продовжувала існувати. 
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П. Стьорк наводить приклад Болгарії, окупованої Російською імперією у 1877-

1878 рр., де окупант встановив новий соціальний та політичний режим. Окрім 

того, політолог наводить приклади так званої «пролонгованої окупації». Так, 

окупувавши Кубу, Пуерто-Ріко та Філіппіни внаслідок іспано-американської 

війни 1898 р., США не відмовились від своєї окупації і після припинення війни 

з Іспанією [21, с. 17]. Природно, що паралельно з виробленням правил 

обмеження війн державні діячі того часу почали шукати виправдання своїй 

політиці, яка не вписувалась в рамки цих правил. Так, виправдовуючи 

реорганізацію місцевої адміністративної системи Болгарії під час вищезгаданої 

окупації, відомий російський дипломат і юрист Ф. де Мартенс, автор 

російського варіанту Брюссельської декларації, обґрунтував такі дії Росії 

неможливістю збереження старих інститутів, запроваджених за час турецького 

правління. Крім того, як пояснив де Мартенс, «політика перетворень» 

виправдана, коли основною метою війни є анексія території або «зміна чи 

покращення» управління нею [10]. 

Боротьба і торг за власні позиції між сильними і слабкими міжнародними 

акторами за «прийнятний» режим окупації продовжилась і в ході дискусій на 

Гаазьких конференціях 1899 та 1907 рр. В 1899 р. бельгійський представник О. 

Бернарт виразив занепокоєння загальними наслідками визначення статусу 

окупаційної держави і поставив питання, чи розумно «перед війною та у 

випадку війни явно узаконювати права переможця над переможеним і таким 

чином організовувати режим поразки» [21, с. 36]. Малі держави воліли б 

уникнути прийняття «правил гри», які б суперечили їх інтересам. Однак, 

російському делегату, Ф. де Мартенсу, вдалось їх переконати залишитись у грі, 

зауваживши, що вони можуть отримати вигоду від введення чітких обмежень 

відносно повноважень окупанта. Квінтесенцією цього компромісу стало 

прийняття Гаазьких конвенцій 1907 р., включаючи Положення про закони і 

звичаї сухопутної війни, ключовою ідеєю якого є те, що окупант заповнює 

часовий вакуум, створений вигнанням місцевого уряду та підтримує основи 

його влади до тих пір, поки умови для повернення законного суверену не 



37 
 

будуть взаємоузгоджені [22, с. 69]. Таким чином, окупант розглядався як опікун 

зайнятої території, а саму окупацію можна було кваліфікувати як опікунський 

режим.  

Причини у прийнятті таких правил гри полягали не лише в реалістичному 

підході потенційних окупантів і окупованих того часу та усвідомленні ними 

балансу сил, який формувався в Європі на рубежі XIX-XX ст.ст. Були й інші 

причини, обумовлені історичним контекстом. По-перше, окупації того часу, 

переважно, мали тимчасовий характер і відносились до стану, що умовно 

можна назвати «між війною та миром». По-друге, Гаазька доктрина окупації 

стала вираженням поглядів старих державних еліт на уособлення суверенітету в 

уряді, а не в народі. Відтак, передача суверенних прав один від одного не 

виглядала для цих еліт політичною проблемою. Проте, Гаазька доктрина з 

самого початку не врахувала тих бурхливих соціальних, економічних, 

політичних змін, що відбувались в цей історичний період часу. За влучним 

твердженням Е. Бенвеністі, «навіть до моменту першої Гаазької конференції 

1899 р. принципи, покладені в основу права окупації, вже пішли у відставку» 

[22, с. 71]. 

Одним із тих, хто зрозумів початок зміни підходів до війни та окупації, 

політизації пов’язаних з цим процесів був К. фон Клаузевіц. Відомий його 

вислів про те, що війна – не тільки політичний акт, а й справжнє знаряддя 

політики, продовження політичних відносин, проведення їх іншими засобами 

[33, с. 42]. Однак, Клаузевіц замислюється не тільки над війною, а й над її 

результатами, що має безпосереднє відношення до окупації. Для нього немає 

сумніву, що «військові сили супротивника повинні бути знищені», а територія 

«завойована, оскільки вона може стати джерелом нових озброєних сил» [33, с. 

46-47]. Але, попереджає він, й після досягнення обох цілей не можна вважати, 

що війна припинилася, поки не зламана воля супротивника, бо навіть за 

цілковитого оволодіння ворожою країною, «боротьба може знову зайнятися 

всередині країни або за сприяння союзників ворога ззовні» [33, с. 47]. Для 

Клаузевіца окупація, нарівні зі знищенням військ супротивника та завоюванням 
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його території, є ділом, безпосередньо спрямованим на чинення політичного 

тиску на політичні відносини, одним із засобів, кінцевою метою яких є 

подолання волі супротивника [33, с. 55]. Отже, якщо в моделі Клаузевіца війна 

переслідує політичні цілі, окупація має ще більше відношення до політики, 

аніж війна, оскільки основною метою окупанта стає забезпечення 

післявоєнного миру на його умовах як переможця, миру, який досягається не 

стільки військовими, скільки політичними засобами, що безумовно тягне за 

собою значне втручання у суверенітет переможеної сторони. 

Чому загальноприйняті правила окупації майже відразу почались 

порушуватись? М. ван Кревельд пояснює це стиранням у XX ст. багатьох 

розбіжностей між армією та народом, установлених міжнародним правом 

XVIII-XIX ст.ст. Озброєне насилля, переставши бути справою тільки 

комбатантів, вийшло за встановлені межі. Жахливі звірства, включаючи 

навмисне знищення голодом, чинилися проти десятків мільйонів жителів 

окупованих територій Європи і Азії. Населення не бажало миритися зі своєю 

долею. Окупація сама по собі розглядалася як жахлива несправедливість, і їй 

чинили опір [8, с. 85]. 

Заборони, які запровадила Гаазька доктрина окупації, зокрема, щодо 

зміни існуючих законів окупованої держави, експропріації майна місцевих 

жителів, на думку вченого, сягають корінням в епоху «цивілізованих» війн 

1859-1937 рр. Хоча під час франко-прусської і Першої світової війн ці заборони 

до певної міри порушувались, принаймні принципи, на яких вони засновані, 

залишалися загальновизнаними [8, с. 127]. Анексія німцями Судет і аншлюс 

Австрії у 1938 р. стали відправною точкою стрімкого віддалення реальної 

політики окупантів від доктринального підходу. У подальшому, в ході Другої 

світової війни надзвичайно жорстокі німецькі та японські окупаційні режими 

проводжували порушення прийнятих норм. Тому, як пише М. ван Кревельд, 

народ мав право повстати, незважаючи на те, що його армія капітулювала, а 

уряд склав свої повноваження [8, с. 99]. Таким чином, у XX ст., коли широкі 

верстви населення почали відігравати суттєву роль у політичних процесах, 
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окупації перестали бути виключною справою військових і політичних еліт, а 

уряди перестали уособлювати суверенну владу. 

Друга світова війна спричинила нову дискусію про межі втручання у 

суверенітет держав шляхом інтервенцій, окупацій та зміни політичних режимів, 

що допускають тяжкі злочини та грубі порушення прав людини, тобто 

вчинення тих дій, які явно виходять за рамки Гаазької доктрини. У 1944 р., ще 

до формального завершення війни та капітуляції Німеччини, вийшла стаття 

відомого австрійського правознавця Г. Кельзена про політико-правовий статус 

німецької держави після війни. За його твердженням, для проведення 

державами-переможницями корінної реформи політичної структури 

Німеччини, повної зміни її політичної системи та перевиховання німецького 

народу, статус військової окупації ні в якому разі не є адекватною підставою 

[34]. Замість окупації вчений пропонував установити т.з кондомініум трьох 

держав – США, Сполученого Королівства та Радянського Союзу. За такого 

підходу, попередній суверенітет скасовується та замінюється суверенітетом 

держав-засновниць кондомініуму. Г. Кельзен для післявоєнної трансформації 

Німеччини пропонує доктрину дебелляції (debellatio), тобто повного знищення 

держави, що дає змогу уникнути підписання мирного договору з нацистським 

режимом і брати на себе зобов’язання щодо збереження існуючих політичних 

інститутів [34]. Ці ідеї були використані у союзницькій окупації Німеччини та, 

меншою мірою, –американській окупації Японії після Другої світової війни. 

Прийняття у 1949 р. Женевських конвенцій та у 1977 р. додаткового 

Протоколу I до Женевських конвенцій, якими детально регламентуються 

гуманітарні аспекти окупації, можна вважати останніми консенсусами між 

державами щодо застосування доктрини окупації. Після цього доктрина 

окупації тривалий час перебувала «в тіні», до наступної спроби її 

переосмислення у 2003 р. під час американсько-британської окупації Іраку. 

Створення ООН, затвердження принципів суверенної рівності усіх 

держав-членів та утримання будь-якої держави від загрози силою або 

застосування сили проти інших держав суттєво обмежили практичну реалізацію 
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Гаазької доктрини. По суті, Статутом ООН будь-які окупації виводились за 

рамки правового поля, за виключенням тих, що здійснювалися у межах 

реалізації права держав на самооборону, визначеного статтею 51 Статуту.  

Закріплення у Статуті принципу самовизначення народів та інтенсифікація 

процесів деколонізації призвели до розширення поняття законного суверена та 

включення до числа суверенів не лише існуючих держав, а й народів, чиє право 

на державне самовизначення отримало міжнародне визнання. З огляду на це, 

окупованими визнавались території Намібії, Західної Сахари, Палестини, 

народи яких не мали власної держави. 

Окупації другої половини XX ст. остаточно перестали бути справою 

окремих суверенів й перетворились на знаряддя у глобальній політико-

ідеологічної конфронтації між СРСР і його союзниками, з одного боку, 

та США і країнами Західної Європи і їх союзниками – з іншого. За 

твердженням К. Гаджиєва, Холодна війна представляла собою масштабну 

ідеологічну війну, в якій питання про території порушувалося настільки, 

наскільки мова йшла про знищення або встановлення на території тієї чи іншої 

держави відповідного режиму – соціалістичного або капіталістичного. Іншими 

словами, холодна війна була свого роду протистоянням на ефективність та 

виживання між протиборчими економічними та політичними системами [35]. 

Першим же полігоном у цьому протистоянні став Корейський півострів, 

окупація якого у його північній частині СРСР та у південній частині США у 

1945-1948 рр. мала далекосяжні наслідки у вигляді Корейської війни, 

розділення корейського народу на дві окремі держави та виникнення на довгі 

роки антагоністичних політичних режимів. 

У постбіполярний період, після краху соціалістичної системи та розпаду 

СРСР, незважаючи на певні есхатологічні настрої, «кінець історії» не наступив, 

війни та окупації залишились звичайною практикою у міжнародних відносинах, 

однак зазнали суттєвих трансформацій. За словами М. Воротнюка, у 

постбіполярному світі відбувається «застаріння» класичних міждержавних 

форм збройних конфліктів та їх поступова заміна іншими формами – 
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найчастіше внутрішньодержавними. Це зумовлено, поряд з іншими факторами, 

деградацією державної влади, зменшенням ролі держав як відносно автономних 

акторів міжнародної системи, отриманням можливостей «новими» акторами (у 

тому числі кримінальними воєнізованими угрупуваннями, терористичними 

організаціями, рухами опору тощо) більш-менш ефективно протидіяти 

легітимним у міжнародно-правовому сенсі урядам і впливати на світову 

політику [36, с. 42-43]. Цей період характеризується двома протилежними 

тенденціями: багатосторонніми окупаціями з гуманітарними цілями та 

прихованими окупаціями із залученням недержавних акторів, у яких важко 

визначити початок і завершення окупації. Нерідко об’єктом окупації стають 

окремі частини держави та створюється видимість внутрішніх конфліктів між 

державними та недержавними акторами. Сучасні окупації не вписуються в 

класичну Гаазьку доктрину, та, за виключенням дискусій навколо Іраку, 

міжнародна спільнота не зробила спроб виробити нові правила гри, які б 

відповідали емпіричній реальності. Еволюція окупацій як політичного явища 

триває, як і продовжуються концептуальні наукові пошуки, пов’язані з цим 

феноменом. 

Таким чином, в еволюції концептуальних підходів до розуміння 

феномену окупації можна умовно виділити наступні історичні етапи: 

I. Від часів Античності до Вестфальського миру 1648 р. Феномену 

окупації як такого ще не існує, але поступово всередині Європи формуються 

звичаї та практики ведення війн, що стануть основою для появи сучасної 

системи міжнародних відносин і обмеження права війни. 

II. Від Вестфальського миру 1648 р. до Віденського конгресу 1814-1815 

рр. У ці часи відбувається концептуалізація окупації у філософсько-правових 

трактатах мислителів Нового часу в контексті обмеження права війни, однак 

термін «окупація» ще не застосовується.  

III. Від Віденського конгресу 1814-1815 рр. до 1937 р. Формується цілісна 

доктрина військової окупації, виробляються і приймаються загальновизнані 
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писані правила окупації, які в цілому застосовуються у міждержавних війнах. У 

цей період, також, з’являються перші окупаційні режими. 

IV. Від 1938 р. (німецької анексії Судет і аншлюсу Австрії) до 1991 р. 

(розпаду СРСР). Доктрина окупації замінюється протистоянням політичних 

ідеологій та перестає бути обґрунтуванням легальності та легітимності дій 

окупантів. 

V. Від 1992 р. (початку постбіполярного періоду) до теперішнього часу. 

Відбувається диференціація окупацій в залежності від акторів та їх політичних 

цілей (гуманітарних, трансформаційних, безпекових тощо) на фоні відсутності 

міжнародного консенсусу щодо приведення окупаційних «правил гри» у 

відповідність з новими реаліями. 

 

1.2. Політологічна експлікація концептів «окупація» та «окупаційний 

режим»: сутність, характеристика, співвідношення 

 

В англомовній політологічній та правовій літературі для позначення 

окупацій використовуються терміни «occupation» (окупація), «military 

occupation», «belligerent occupation» (обидва словосполучення перекладаються 

українською мовою як військова окупація). У наукових працях першої 

половини XX ст. вченими, переважно, застосовувався термін «belligerent 

occupation», оскільки окупації розглядались в контексті тогочасного періоду 

тотальних війн і були значно поширенішим явищем, аніж «pacific occupations», 

«мирні» окупації, що здійснювались за згодою суверена [37, с. 905]. Сучасні 

вчені надають перевагу термінам «military occupation» або «occupation». П. 

Стьорк зауважує, що «military occupation» є більш широким поняттям, що 

охоплює окупації у мирний час або на виконання угоди про перемир’я [21, с. 

45]. Однак, деякі інші, наприклад Й. Дінштейн, використовують термін 

«belligerent occupation», включаючи до нього як окупації під час війни, так і 

окупації, встановлені за відсутності будь-яких військових дій, а також ті, що 

тривають після їх припинення [38, с. 32]. Більш слушною видається думка Е. 
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Бенвеністі, що в XX ст. відбулась смерть «війни» як правової концепції та 

заміна її концептом збройних конфліктів без будь-якого формального 

декларування, у зв’язку з чим «стан війни» не є класифікатором режиму 

окупації. З цих причин корисність збереження прикметників «belligerent» або 

«wartime» або навіть «military» стає вельми обмеженою [22, c. 3]. 

В українських джерелах найчастіше вживаються словосполучення 

«окупація» та «військова окупація». Слід врахувати, що в українській мові є два 

прикметники: «військовий» та «воєнний», що мають різні значення. Першим 

позначається все, що пов’язаною з військом, армією, а другий стосується війни 

[39]. З огляду на викладене, термін «окупація» є більш коректним і 

узагальнюючим, оскільки ним охоплюються окупації під час війни та у мирний 

час, окупації з елементами військового та/або цивільного управління.  

Існує значна кількість дефініцій окупації. У Кембриджському 

академічному словнику окупація визначається як процес контролю іноземної 

держави чи регіону військовими силами [40, с. 649]. Згідно з дефініцією, 

наведеною у політологічному академічному словнику за ред. проф. М. Требіна, 

окупацією є тимчасове насильницьке зайняття збройними силами держави 

території іншої держави без придбання суверенних прав на неї [41, с. 488]. 

Згідно з Гаазьким Положенням (ст. 42): «територія визнається окупованою, 

якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Окупація 

поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна 

виконувати свої функції» [42]. 

Фахівці з міжнародного права детермінують окупацію як форму 

іноземного контролю, передусім, за допомогою військових сил. За коментарем 

О. Задорожнього, окупація – ефективне тимчасове зайняття збройними силами 

однієї держави території іншої без її згоди, з прийняттям на себе першою 

найважливіших функцій врядування [1]. А. Робертс вказує, що в основі 

Гаазького Положення є припущення, що окупація відбувається в контексті 

війни та полягає у прямому контролі території однієї держави збройними 

силами держави-супротивника [43, с. 251]. Однак, як підкреслює вчений, на 
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практиці окупанти часто діють через місцеві політичні сили та інститути. Вони 

можуть залишити у владі існуючий уряд окупованої території; або створити 

новий уряд місцевого походження; або навіть посприяти створенню нової 

нібито суверенної держави [43, с. 284]. Е. Бенвеністі досить широко тлумачить 

окупацію як ефективний владний контроль (однієї чи більше держав або 

міжнародної організації, наприклад, ООН) території, на яку ця влада не має 

суверенного титулу, без волі суверена цієї території [22, с. 43].  

Вчені-соціологи та політологи, зазвичай, інтерпретують окупацію як 

особливу форму правління. За визначенням П. Стьорка, окупація – форма 

правління, нав’язана силою або загрозою застосування сили, яка встановлює 

тип взаємних обов’язків між окупантом і окупованими, але без будь-яких змін у 

громадянстві (підданстві) [21, с. 45]. К. Ламмерс розуміє під окупацією 

комплекс міжорганізаційних відносин, в яких іноземний правитель спирається 

на «корінні» та «лояльні» еліти та прагне знайти баланс між позитивними та 

негативними санкціями [44]. М. Ґехтер і О. Відаль-Апарісіо відносять окупацію 

до типу іноземного правління, нав'язаного місцевому суспільству іноземною 

державою, котре міжнародне співтовариство відмовляється визнати таким, що 

засноване на постійному суверенному контролі [45, с. 432]. Р. Пейп визначає 

окупацію як здійснення політичного та воєнного контролю над територією 

зовнішньою групою. Ключовим моментом забезпечення контролю, на думку 

політолога, є не кількість військ, фактично розміщених на окупованій території. 

Передусім, політичний контроль повинен залежати від сил примусу – будь то 

війська, поліція або інші сили безпеки – які контролюються ззовні [46, с. 45-46]. 

Не існує чіткого й вичерпного переліку критеріїв окупації. Вчені, які 

досліджують проблематику окупацій, зазвичай, наводять такі її ознаки: 

тимчасовий статус; наявність держави-жертви (суверенної території); де-юре чи 

де-факто перебування у стані війни або примусове нав’язування окупаційного 

управління; виконання замість законного уряду функцій управління 

територією; встановлення на окупованій території прямого воєнного чи 

цивільного управління та/або підтримка підконтрольних місцевих органів 
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влади; міжнародне визнання факту окупації [43, с. 284; 47; 35, с. 3]. 

Безпосередньо політико-правова доктрина окупації передбачає три базових 

принципи, яким повинна відповідати кожна окупація: ефективний 

територіальний контроль окупанта, збереження існуючого політичного порядку 

на суверенній території (status quo ante) та тимчасовий характер окупації [48].  

На думку О. Бен-Нафталі, Е. Гросса і К. Міхаелі, ситуація окупації є 

виключною, такою, що відхиляється від нормального порядку суверенних 

держав, оскільки відображає призупинення зв’язку між суверенітетом та 

ефективним контролем [49]. У той же час, як справедливо зазначає С. Колард-

Векслер, окупації залишаються звичайним інструментом державного 

управління [50, с. 107] Вчений нараховує 163 окупації у період 1910-2010 рр. 

[50, с. 84]. Інший дослідник, Е. Маркум, наводить у своєму наборі даних 134 

окупації у період 1815-2003 рр. [12, с. 46]. Незважаючи на різні підходи до 

включення тих чи інших випадків у набори даних і різні періоди досліджень, 

вони свідчать про поширеність окупацій як політичного феномену. 

В підрозділі 1.1. зроблено акцент на тому, що поняття окупації виникло 

шляхом його відокремлення від концепції завоювання. Водночас, окупація 

відрізняється й від інших суміжних понять: анексії, колоніалізму, інтервенції, 

присутності миротворчих сил. 

Окупація та анексія. Анексія означає заволодіння територією на 

постійній основі та включення її до складу анексуючої держави [25, с. 3]. 

Окупація, на відміну від анексії носить тимчасовий характер, хоча немає 

жодної конкретики, скільки вона може тривати [51]. Як зазначає М. Голинська, 

анексія та окупація можуть одночасно існувати в межах однієї території та 

протягом певного відрізку  часу. Проте, на відміну від окупації, анексія a priori 

є незаконною й суперечить забороні застосування сили, передбаченій статтею 2 

Статуту ООН [52]. О. Марусяк наводить наступні відмінності між окупацією та 

анексією: по-перше, окупація темпорально передує анексії, адже цілком 

зрозуміло, що неможливо приєднати будь-яку територію без попереднього 

встановлення на ній окупаційної влади; по-друге, окупація не передбачає зміну 
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правового статусу (титулу) окупованої території, тоді як анексія є приєднанням 

окупованої території до окупаційної держави; по-третє, анексію необхідно 

розуміти як епізодичне явище, тоді як окупацію як явище триваюче – процес 

або режим. Тобто, анексія є одноразовим юридичним фактом, а окупація – 

натомість дискретним, триваючим або фактом-станом [53, с. 56]. Д. 

Едельштейн стверджує, що визначальною рисою окупації є те, що окупаційна 

держава відкидає анексію як кінцеву мету [25, с. 3]. З цим твердженням важко 

погодитись з огляду на кейси окупацій, що або трансформувались з часом в 

постійну анексію, як у випадку з ізраїльською присутністю на сирійських 

Голанах, або з самого початку метою окупанта була анексія (останнім 

історичним прикладом є окупація РФ Автономної Республіки Крим). 

Естонський дослідник Л. Мялксоо, описуючи окупацію СРСР країн Балтії у 

період 1940-1991 рр., взагалі пропонує для таких випадків довготривалої 

іноземної присутності термін «анексійна окупація» [54, с. 222]. За будь-яких 

обставин, анексія або угода про анексію юридично недійсні та не змінюють 

статусу окупації [55]. 

Окупація та колоніалізм. На думку Д. Едельштейна та П. Стьорка 

колоніальне управління здійснюється на більш постійній основі, аніж 

окупаційне [25, с. 3; 21, с. 43]. Іншу точку зору представляє І. Іванніков, який 

стверджує, що окупації можуть бути колоніальними. Головним критерієм для 

такої окупації вчений вважає не включення окупованої території до складу 

окупаційної держави [56, с. 43]. Слід зазначити, що окупації та колоніальні 

завоювання історично ґрунтувались на зовсім різних підходах. Ще К. Шмітт 

указав на різницю між  політикою європейських суверенів у взаємовідносинах 

один з одним та політикою виправдання значних територіальних придбань 

неєвропейської землі на підставі права відкриття нових територій за межами 

християнського світу [6, с. 151]. У 16-18 ст.ст. таке придбання колоніальних 

територій нагадувало «середньовічне феодальне наділення землею» [6, с. 150].  

Прийняття ООН у 1960 р. Декларації про надання незалежності колоніальним 

країнам та народам і процеси деколонізації другої половини XX ст. остаточно 
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перетворили колоніалізм у феномен минулого часу. Як заявив Генеральний 

секретар ООН К. Аннан у 2004 р.: «колоніалізм у 21 ст. – це анахронізм» [57]. 

Водночас, колоніальний наратив присутній в описі деяких сучасних ситуацій, 

таких, як ізраїльська окупація палестинських територій та окупація Марокко 

Західної Сахари. Так, у доповіді, опублікованій 30 серпня 2010 р., 

спецдоповідач ООН по Ізраїлю Р. Фальк охарактеризував ізраїльську політику 

на Західному березі та у Східному Єрусалимі як окупаційний режим, що 

«демонструє риси колоніалізму та апартеїду» й перетворює «юридичну 

окупацію на фактичну анексію» [58]. 

Окупація та інтервенція. Традиційно, під інтервенцією розуміють 

діяльність, спрямовану проти держави ззовні, з метою вплинути на будь-які 

аспекти її внутрішньої політики або змінити її режим [59, с. 148]. Інтервенти, як 

і окупанти, можуть переслідувати політичні цілі, наприклад, підтримки уряду 

цільової держави або, навпаки, трансформації її політичної системи [60, с. 242]. 

Іноземні інтервенції та окупації мають деякі спільні риси: примусовий характер 

і втручання у суверенітет іншої держави. Проте, не всі інтервенції є окупаціями. 

За твердженням Е. Маркума, визначальна відмінність між інтервенцією у 

справи іншої держави та окупацією її території залежить від того, чи беруть на 

себе військові сили функцію управління територією [12, с. 38-39]. Тенденцією 

постбіполярного періоду стали так звані «гуманітарні інтервенції», тобто 

використання сили державами поза межами власних кордонів, що має на меті 

припинення порушень прав людини стосовно осіб, які не є їх громадянами [61], 

без прийняття на себе урядових повноважень, притаманних режиму окупації. 

Наприклад, у 2011 р. РБ ООН санкціонувала інтервенцію сил НАТО в Лівії для 

«захисту цивільного населення та місць його проживання… але виключаючи 

при цьому можливість перебування іноземних окупаційних сил у будь-якій 

формі на будь-якій частині лівійської території» [62]. Слід зауважити, що 

інтервенції, як правило, є початковою фазою окупацій, проте, не завжди. Так, у 

російській окупації молдовського Придністров’я у 1992 р. зіграли ключову роль 

війська 14-ї радянської армії, які дислокувались у східній частині країни, після 
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розпаду СРСР переведені під юрисдикцію РФ, однак, не були нею виведені, 

незважаючи на формальне визнання росіянами незалежності Молдови [63]. 

Окупація та миротворчі місії. На деякі критерії відмежування звертає 

увагу Е. Давід. Якщо присутні на території сили з підтримки миру не наділені 

мандатом на здійснення заходів примусу, така ситуація не є окупацією, 

оскільки з одного боку є угода між приймаючою державою та організацією, що 

видає мандат [64, с. 559-560]. Що стосується іноземних сил з примусу до миру, 

тобто сил, уповноважених на здійснення військовими засобами заходів примусу 

відносно держави, де вони розгорнуті, чи то сили ООН або інші міжнародні 

сили (наприклад, KFOR у Косово), наявні елементи класичної окупації: 

військові зіткнення між силами держави перебування та іноземними силами, 

іноземний контроль над частиною держави перебування [64, с. 560]. Особливо 

наближеними до окупацій є ситуації, коли міжнародні організації повністю 

беруть на себе повноваження з управління державою або її частиною. Г. Фокс 

наводить приклади Косово, Боснії, Східного Тимору та Східної Славонії, де з 

середини 1990-х рр. ООН та інші міжнародні органи повністю замінили місцеву 

владу, фактично ставши національними урядами на цих територіях [19, с. 2]. 

Більш детально роль ООН та інших міжнародних організацій розглянуто в 

підрозділі 2.1 розділу 2 дисертації, присвяченому акторам окупаційних 

режимів. 

Як можна побачити, концепт окупації має багато спільних і відмінних рис 

з іншими процесами, нав’язаними ззовні, що обмежують суверенні права 

держав. Однак, картина розподілу суверенних прав між окупантами і 

окупованими залежить не тільки від екзогенних факторів, таких, як баланс сил 

між державами, стратегічних цілей та задіяних окупантами ресурсів, а й від 

ендогенних факторів, що обумовлюються взаємодією окупантів і окупованих, 

залученням до управління окупованими територіями місцевих еліт, діяльності 

на цих територіях груп опору тощо. Врешті-решт, значна частина сучасних 

окупацій перетворюється на повноцінні політичні режими, що вимагає їх 

концептуалізації з погляду релевантних теоретичних підходів. 
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Концептуалізація поняття «окупаційний режим». Семантика терміну 

«режим» походить від латинського «regimen» – управління, правління [65]. За 

визначенням Е. Арато, режим – це інституційна структура держави та уряду, 

включаючи правила та практики, що регулюють відносини між тими, хто 

управляє та тими, ким управляють [66, с. 39]. Вчений підкреслює, що сучасні 

режими представляють собою складну комбінацію формальних і 

неформальних, нормативних та емпіричних елементів, які вимагають певного 

рівня інституціоналізації [66, с. 40]. За класичним визначенням С. Хантігтона, 

інституціоналізація – це «процес, за допомогою якого організації та процедури 

набувають цінності та стійкості» [67, с. 32].  

В англомовних джерелах словосполучення «окупаційний режим» 

(occupation regime) в залежності від контексту вживається у двох значеннях: 

1) як правовий режим. У цьому сенсі під окупаційним режимом 

розуміють міжнародно-правовий режим окупації як особливий порядок 

правового регулювання діяльності, дій чи поведінки окупаційних і окупованих 

держав у період окупації, який регламентований IV Гаазькою конвенцією 1907 

р.), IV Женевською (1949 р.) конвенціями про закони і звичаї війни, а також 

Додатковим протоколом I до Женевських конвенцій [68, с. 193]. Після 

американсько-британської окупації Іраку в 2003 р. та прийняття РБ ООН 

резолюцій, де США та Сполучене Королівство були названі «окупаційними 

державами» [69], до джерел окупаційного права деякі вчені пропонують 

включати резолюції РБ ООН, прийняті згідно з главою VII Статуту ООН (Дії 

щодо загрози миру, порушень миру та актів агресії) [70].  

2) як політичний режим, форма правління. Відомий німецький політолог 

Е. Френкель ще в 1944 р. спробував надати універсальну дефініцію 

окупаційного режиму. За його визначенням, окупаційний режим – це правління 

іноземного уряду, що не претендує на представництво інтересів населення, 

яким він керує [71, с. 205]. Це класичне інституційне визначення режиму мало 

чим відрізняється від сучасних наукових інтерпретацій окупації як форми 

примусового правління, нав’язаного ззовні. Підкреслюючи відсутність у 
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окупаційного режиму внутрішньої легітимності, Е. Френкель зауважує, що в 

«цих умовах не може й бути мови про обмеження влади, яке виникає з участі 

народу в управлінні – наприклад, у системі «стримувань та противаг», де 

народу належить законодавча влада» [71, с. 205].  

Водночас, у сучасному науковому дискурсі підкреслюється не лише 

дефіцит внутрішньої легітимності окупаційних режимів, а й феномен їх 

тривалого інституційного виживання в цих умовах. За словами Е. Бенвеністі, 

окупаційні режими для окупантів є надзвичайно вигідним інструментом для 

виключного контролю. Такий режим, на його думку, дозволяє здійснювати 

довгострокову політику на окупованій території, уникаючи відповідальності 

перед місцевими обраними представниками [25, с. 148-149]. У той же час 

окупанти нерідко прагнуть до легітимізації своєї влади. За твердженням К. 

Ламмерса, окупанти, зазвичай, намагаються «продати» своє завоювання як 

легітимне в надії, що їх влада над підкореними буде прийнята за авторитет [44]. 

На думку Н. Бута, здатність окупанта легітимізувати новий порядок замість 

старого залежить від його здатності породжувати серед окупованого населення 

віру post factum у легітимність окупаційної влади [72]. 

У міжнародно-політичному дискурсі словосполучення «окупаційний 

режим», як і родове поняття «окупація», має різко негативну конотацію та 

використовується, переважно, представниками сторін, постраждалих від 

окупацій, для опису ситуацій з порушеннями міжнародного права та права прав 

людини на окупованих територіях. Цю найбільшу групу комунікаторів можна 

охарактеризувати узагальнюючим поняттям законні суверени, тобто держави, 

які отримали міжнародне визнання, а також народи, чиє право на 

самовизначення на певній території підтверджено відповідними резолюціями 

ГА та РБ ООН, а також практикою міжнародних судів. У консультативному 

висновку по Західній Сахарі Міжнародний Суд указав, що територія без 

держави вважається суверенною й не може бути привласнена за принципом 

occupatio terra nullius (привласнення нічийної землі), якщо вона заселена 

народом, який виявляє певний ступінь політичної організації [73]. За 
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результатами проведеного дисертантом контент-аналізу офіційної документації 

ООН за період 1991-2019 рр. виявлено 185 згадувань словосполучення 

«окупаційний режим», з них: представниками законних суверенів – 166, інших 

держав – 12, офіційними особами ООН – 7. Найчастіше в цьому контексті як 

окупаційні держави згадувались: Російська Федерація (Грузією та Україною), 

Туреччина (Кіпром), Ізраїль (Палестиною), Вірменія (Азербайджаном). За 

проаналізований період часу офіційні особи ООН у своїх доповідях вживали 

словосполучення «окупаційний режим» лише щодо ізраїльської окупації 

палестинських і сирійських територій. Протягом указаного періоду не виявлено 

випадків вживання словосполучення «окупаційний режим» у резолюціях 

Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН. Разом з цим, аналіз свідчить про 

наявність у текстах резолюцій ГА та РБ ООН наступних мовних корелятів: 

«окупація», «окупована територія», «окупаційна держава», «анексія», 

«окупаційні сили» [74]. Результати кількісного контент-аналізу щодо вживання 

словосполучення «окупаційний режим» у офіційній документації ООН 

наведений у додатку Б до дисертації. 

Крім того, для отримання більш повної картини був проведений 

кількісний аналіз усіх резолюцій ГА та РБ ООН з часу створення ООН. 

Виявлено, що словосполучення «окупаційний режим» згадується лише у 

резолюціях 1970-1980 рр. щодо окупації Південною Африкою Намібії [75; 76]. 

Примітно, що південноафриканський окупаційний режим розглядався у 

поєднанні з антиколоніальним наративом як перешкода в реалізації права 

народу Намібії на самовизначення, тобто ООН захищала законного суверена, 

який не мав власної держави. Ця риторика продовжувалась до деокупації та 

отримання незалежності Намібією у 1990 р.  

Те, що ООН у резолюціях після 1990 р. уникає використання 

словосполучення «окупаційний режим», можна пояснити: 1) сильним 

ідеологічним забарвленням і дискусійним характером вказаного терміну. Іноді 

кліше «окупаційного режиму» застосовується опозиційними групами щодо 

правлячого режиму всередині країни [77] або «окупаційним режимом» 
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пропонують називати саму державу, що, наприклад, періодично звучить у 

риториці політиків деяких арабських країн щодо Ізраїлю [78]; 2) наданням 

переваги більш нейтральним і нормативно визначеним термінам «окупація», 

«окупована територія», «окупаційна держава», які, у свою чергу, вказують на 

екзогенний характер ситуації, підкреслюючи іноземне втручання у суверенітет 

держав, тоді як термін «окупаційний режим» більш притаманний 

повідомленням і доповідям, якими здійснюється опис внутрішнього стану 

справ на окупованих територіях. 

Співвідношення концептів «окупація» та «окупаційний режим». З точки 

зору формальної логіки окупація та окупаційний режим співвідносяться як ціле 

та окреме. Будь-який окупаційний режим повинен розглядатись через призму 

загальних критеріїв окупації. Спільними ознаками є: наявність окупанта 

(міжнародної організації або держави), наявність законного суверена, втрата 

законним сувереном ефективного контролю над територією (її частиною), 

виконання окупантом замість законного суверена функцій управління 

окупованою територією безпосередньо або через підконтрольних акторів. 

Виходячи з наведених інтерпретацій ключових понять «окупація», «окупант», 

«законний суверен», «суверенна територія», до набору даних окупаційних 

режимів не включені ситуації: 1) ефективного контролю недержавними 

суб’єктами (збройними формуваннями, терористичними групами, 

сепаратистськими силами) територій за відсутності ознак їх підпорядкування 

державним акторам; 2) захоплення однією чи декількома сторонами спірних 

територій (наприклад, територіальні претензії Індії, Китаю та Пакистану на 

Кашмір); 3) контроль колишніми метрополіями залежних територій, тобто 

територіальних утворень, які не наділені формальним суверенітетом та 

незалежністю, проте мають значний ступінь автономії [79, с. 25] (ООН 

застосовує термін «несамоврядні території» до територій, «народи яких не 

досягли ще повного самоуправління» [80] – прим. авт.); 4) розгортання 

миротворчих контингентів, операцій з примусу до миру без створення 
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тимчасових (перехідних) адміністрацій, цивільних органів управління за 

відповідними мандатами міжнародних організацій. 

Щодо критеріїв тимчасового статусу та збереження status quo ante, тут 

існують явні розбіжності між обома концептами, які впливають на формування 

набору даних. Візьмемо для прикладу класичну військову окупацію, що слідує 

за вторгненням іноземних збройних сил на чужу територію. За коментарем Й. 

Дінштейна, військова окупація після вторгнення передбачає деяку стабілізацію 

в окупованому районі, однак, «не існує проміжного періоду між тим, що можна 

назвати фазою вторгнення і введенням стабільного режиму окупації» [38, с. 41]. 

Певні орієнтири у цьому питанні вироблені практикою міжнародних судів і 

спеціально створених для вирішення конфліктів органів. У справі «Ісса та інші 

проти Туреччини» ЄСПЛ дійшов висновку, що військова операція, проведена 

турецькими силами у північному Іраку в 1995 р. протягом усього декількох 

тижнів, потягла за собою тимчасове здійснення «ефективного контролю» на цій 

території [81]. Й. Дінштейн наводить приклад ще більш категоричної позиції 

еритрейсько-ефіопської комісії з розгляду взаємних претензій про можливість 

застосування права окупації до ситуації контролю військовими силами 

території супротивника протягом декількох днів. Однак, на думку вченого, 

«якщо захоплення території було настільки епізодичним, що воно триває усього 

декілька днів, важко уявити цей інцидент як стан військової окупації [38, с. 39]. 

С. Колард-Векслер до свого набору даних включає окупації, які тривають «не 

менше одного місяця зі здійсненням примусової влади над місцевим 

населенням» [50, с. 8]. Е. Маркум, аналогічно, застосовує календарний місяць 

як одиницю темпорального виміру окупацій. Згідно його набору даних, 

найкоротша окупація тривала 4 місяці, найдовша – 708 місяців [12, с. 106]. 

Інший підхід у Д. Едельштейна, якому потрібна тривалість часу «не менше 

одного року для вторгнення, щоб кваліфікувати його як окупацію» [25, с. 193]. 

А. Робертс, експлікуючи феномен так званих «пролонгованих окупацій», які 

продовжуються невизначений час навіть після формального завершення війни, 

пропонує два критерії для таких окупацій: тривалість більше 5 років та 
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існування у відносно мирний період, коли не ведуться активні бойові дії [82]. 

Отже, різні часові рамки визначають відповідний обсяг генеральної сукупності 

випадків. Розглядаючи окупаційні режими як «інституціоналізовані окупації», 

де специфічні політичні інститути та процеси набули певної стійкості, 

повторюваності і передбачуваності, можна дійти висновку, що потрібна 

тривалість не менше одного року, щоб застосовувати до такої ситуації 

визначення «окупаційний режим». За цей час можна визначити та простежити 

реалізацію стратегічних цілей окупанта щодо окупованої держави, укладення та 

виконання відповідних домовленостей між окупантом і місцевими елітами, 

зміну політичної системи та «правил гри» на окупованих територіях тощо. 

Виходячи з викладеного, до набору даних окупаційних режимів не включались 

ситуації короткочасного іноземного втручання, що тривали менше одного року 

(наприклад, окупація Іраком Кувейту у 1990-1991 рр. або американська 

військова операція «Підтримка демократії» в Гаїті у 1994-1995 рр.). 

Тривалість сучасних окупаційних режимів антагоністична не лише щодо 

тимчасового статусу окупації, й щодо збереження status quo ante. Чим довше 

триває окупація, тим більших втручань зазнає політична та правова система 

окупованих територій. На думку А. Робертса у таких випадках «принцип 

збереження» повинен бути гнучким. Під час окупації, що існує тривалий час, 

пише він, може виникнути багато практичних проблем, які не допускають 

простих тимчасових рішень, заснованих на ідеї збереження status quo: можуть 

знадобитися рішення з таких питань, як будівництво доріг, вища освіта, 

водопостачання, виробництво електроенергії та інтеграція до мінливих 

міжнародних ринків. Такі рішення, незважаючи на радикальні і довгострокові 

зміни, не можуть бути відкладені на невизначений термін. Політична система 

окупованих територій, на думку вченого, також, не може перебувати у 

застиглому стані, бо у противному випадку відкладення створення політичних 

інститутів призведе до того, що все населення опиниться в правовому та 

політичному підвішеному стані [82]. Небезпека такого підходу полягає у тому, 

що режимні трансформації можуть призвести до фактичної анексії, тобто 
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включення окупованої території у політичну систему окупанта, або створення 

маріонеткової держави на окупованих територіях, або нав’язування окупантом 

нового, «демократичного» режиму. Внаслідок такого підходу деякі вчені 

значно обмежують часові рамки окупацій у своїх наборах даних або взагалі не 

визначають конкретні кейси як окупації. Наприклад, Е. Маркум обмежує час 

окупації Ізраїлем сирійських Голан 1967-1981 рр., тобто від зайняття цих висот 

ізраїльськими військами в ході Шестиденної війни до анексії та формального їх 

включення до складу Ізраїлю [12, с. 60]. С. Колард-Векслер період окупації 

Туреччиною Північного Кіпру окреслює 1974-1983 рр. – від вторгнення 

турецьких військ до проголошення турками-кіпріотами незалежності 

«Турецької Республіки Північного Кіпру» [50, с. 132]. В його наборі даних, 

також, відсутні ситуації «домінування сепаратистських груп» на території, які 

вчений характеризує терміном «внутрішні окупації» [50, с. 8]. Е. Бенвеністі 

вважає, що окупація Афганістану коаліційними силами на чолі США тривала 

лише на початковому етапі іноземної присутності протягом 2001-2002 р. і 

припинилась не пізніше червня 2002 р., коли Лойя-джирга, всеафганська рада 

старійшин, затвердила новий тимчасовий уряд. Тобто, як стверджує вчений, 

якщо інтервенція та окупація сприяла політичним змінам (поваленню режиму 

талібів – прим. авт.), новостворений режим був не результатом окупації, а 

частиною демократичного процесу [22, с. 188]. Отже, в експлікації окупаційних 

режимів важливо не тільки відповісти на питання про їх початок, але й 

визначити час їх припинення або трансформації в інший режим, у якому 

окупант вже не визначає правила гри. У процесі інституціонального розвитку 

окупаційних режимів окупація є лише одним із необхідних етапів. На рис. 1.1 

відображена послідовність інституціонального розвитку окупаційних режимів. 

 

інтервенція  окупація інституціоналізація 

окупації 

окупаційний 

режим 

трансформація 

режиму 

 

Рис 1.1. Інституціональний розвиток окупаційних режимів 
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Місце окупаційних режимів у типології політичних режимів. 

Концептуалізація окупаційних режимів,  також, вимагає співвіднесення їх із 

іншими режимними типами, що застосовуються сучасними вченими-

політологами. Типологізація режимів є досить умовною й залежить від різних 

критеріїв, що пропонуються дослідниками. Визнаним у політичній науці, 

особливо у порівняльній політології, є поділ політичних режимів на 

демократичні та недемократичні. Деякі дослідники розподіляють, у свою чергу, 

недемократичні режими на авторитарні та тоталітарні [83]. Одна група вчених 

розглядає окупаційні режими як автократії, особливо там, де присутні ознаки 

прямого воєнного режиму. За твердженням Й. Дінштейна, «управління 

окупованою територією окупантом – це не те ж саме, що звичайне управління 

державою власною територією: військова окупація не може бути прирівняна до 

демократичного режиму, та її завдання не полягає в забезпеченні добробуту 

місцевого населення» [84, с. 116]. Д. Дауер, описуючи американську окупацію 

післявоєнної Японії, називає окупаційний режим «робочою моделлю 

авторитарного правління» [85, с. 212]. За словами Е. Арато, «окупаційний 

режим неминуче є іноземною диктатурою» [66, с. 15] Н. Бута називає сучасні 

трансформаційні окупації «суверенними диктатурами», які використовують 

необмежену владу протягом невизначеного часу, щоб створити абсолютно 

новий порядок на завойованих територіях [72].  

Друга група вчених надає значення розподілу окупантів на 

демократичних і автократичних. С. Ратнер відмінність між обома типами 

вбачає у підзвітності перших власним національним інститутам (виконавчій 

владі, законодавчим органам і судам), що покладає на демократичних окупантів 

більш високу відповідальність, у першу чергу, за діяльність своїх посадових 

осіб на окупованих територіях [86]. С. Колард-Векслер зазначає, що демократії 

краще здатні брати на себе надійні зобов’язання, оскільки коли демократичні 

лідери надають обіцянки, вони не тільки надсилають сигнал про свої наміри 

окупованому населенню, а й генерують витрати на аудиторію серед власного 

населення. Відтак, прогнозує вчений, демократичні окупаційні режими будуть 
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зіштовхуватися з меншим опором окупованого населення [50, с. 74-75]. Дж. 

Морроу стверджує, що демократії з більшою вірогідністю, аніж недемократії, 

дотримуватимуться законів війни, що стосуються поводження з цивільним 

населенням [87]. Х. Лінц і А. Степан вважають, що у тоталітарних чи майже 

тоталітарних режимах, через відсутність всередині таких країн суспільних сил, 

здатних вести переговори, швидкий  демократичний транзит, напевне, 

можливий тільки шляхом їх військової поразки, окупації демократичним 

режимом та встановлення демократії під зовнішнім контролем [88]. Таким 

чином, на думку вчених, війни, які ведуться демократичними державами, та 

«демократичні окупації» виправдані за умови, якщо їх ціллю є повалення 

диктаторських режимів. Такий підхід, як показали подальші історичні події, був 

застосований під час окупації Іраку.  

Третя група дослідників не розглядає окупаційні режими в дихотомії 

демократія/автократія. К. Ерліхман і К. Ноулз вважають, що окупація 

представляє собою дискретну систему правління, в якій владні відносини між 

тими, хто управляє та тими, ким управляють, відрізняються від взаємовідносин 

в інших сучасних ієрархічних суспільствах, таких, як парламентські або 

президентські демократії, абсолютні або конституційні монархії, диктатури або 

інші форми авторитарного правління. Визначальною рисою окупації є 

поєднання іноземного правління із залежністю від застосування (погрози 

застосування) сили [89, с. 14]. Політологи-компаративісти Б. Геддес, Дж. Райт, 

Е. Франц і К. Бойкс у своїх дослідженнях виділяють окупаційні режими в 

окрему групу, нарівні з демократіями та автократіями [90; 91, с. 68]. Автори 

проєкту Polity, аналогічно, виокремлюють окупації, виділяючи наступні типи 

політичних режимів: повноцінна демократія, демократія, відкрита та закрита 

анократії (перехідні режими), неспроможні/окуповані держави (Failed/Occupied 

States) [92]. К. Ламмерс, М. Ґехтер та О. Відаль-Апарісіо стверджують, що 

характер окупаційного режиму залежить від особливостей окупанта. За словами 

К. Ламмерса, спосіб організації правління іноземців «за кордоном» може дуже 

гарно відображати способи, якими ці іноземці схильні організовувати форми 
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панування і співробітництва «вдома» [93] У свою чергу, як підкреслюють М. 

Ґехтер та О. Відаль-Апарісіо, одна й та сама окупаційна держава може 

застосовувати різні інститути та політику у своїх численних окупаційних 

режимах на різних територіях [45, с. 433]. 

Вбачається, що останній підхід має більший аналітичний потенціал для 

операціоналізації концепту окупаційних режимів як специфічного типу 

політичних режимів. Розгляд окупаційних режимів у дихотомії 

демократія/автократія може мати евристичну цінність при виконанні окремих 

дослідницьких завдань, наприклад, в аспекті дотримання прав і свобод жителів 

окупованих територій. Однак, дихотомічні інтерпретації не дають відповіді на 

багато питань, наприклад, чому демократичні окупанти нерідко зазнають 

невдач, тоді як авторитарні окупанти десятиріччями зберігають свої режими і, 

навіть, досягають певного рівня легітимності серед окупованого населення. 

Концепт окупаційного режиму окреслюється не тільки суверенними і часовими 

рамками, а й представляє собою сукупність структурно-функціональних 

аспектів, теоретичне осмислення яких видається найбільш адекватним на 

методологічній основі неоінституційної теорії. 

Окупаційні режими в неоінституційній парадигмі. Програмні засади 

нового інституціоналізму сформульовані Дж. Марчем і Й. Ольсеном. За їх 

формулюванням, новий інституціоналізм наполягає на більш автономній ролі 

політичних інститутів. Держава не лише зазнає впливу з боку суспільства, але 

також сама впливає на нього [94]. З точку зору цього підходу політичний 

режим «залежить не тільки від економічних і соціальних умов, але також і від 

дизайну політичних інститутів» [94]. 

Якщо традиційний інституціоналізм використовував поняття «політичні 

інститути» у веберівській традиції, тобто ототожнював їх з політичними 

установами чи організаціями [95, с. 536-537], то неоінституціоналізм 

відмовився від такого підходу, зосередившись на правилах [96]. 

В розумінні Д. Норта, взаємовідносини акторів всередині будь-якого 

суспільства опосередковані набором формальних (офіційних) і неформальних 
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правил. Офіційні правила охоплюють політичні (і судові) правила, економічні 

правила і контракти. Зокрема, політичні правила визначають ієрархічну 

структуру держави, її головні керівні структури і точні особливості контролю 

порядку денного [97, с. 64].  

Серед варіацій нового інституціоналізму одним з найбільш 

перспективних для дослідження окупаційних режимів як сталої моделі 

управління є інституціоналізм раціонального вибору, який, на думку К. 

Шепсла, є доцільним для дослідження стійких у часі структурованих інститутів 

[98, c. 28]. На думку іншого представника цього підходу, Б. Вейнгаста, за 

допомогою засобів, представлених даним напрямком, можна досліджувати як 

самі інститути, так і інституційний вибір, і тривалість існування інститутів [99, 

с. 181]. 

В. Гельман, використовуючи неоінституційний підхід, визначає 

політичний режим як особливий тип політичної «гри», що включає в себе два 

основних елементи: 1) набір політичних акторів («гравців»), які контролюють 

доступні їм ресурси і використовують ті чи інші стратегії для досягнення своїх 

цілей; 2) сукупність інститутів, або «правил гри», які накладають обмеження і 

створюють стимули для дій політичних акторів» [100]. 

Вчений, також, виділяє домінуючого актора, тобто ключового гравця 

політичного режиму. Його існування відображає ситуацію, коли один із акторів 

перемагає у конфлікті за принципом «гри з нульовою сумою» («переможець 

отримує все»). Домінуючий актор здатний правити без значущої кооперації з 

іншими – підпорядкованими акторами [100]. Однак, зауважує вчений, якщо 

ціна примусу стає вищою за ціну кооперації, вподобання домінуючого актору 

змінюються. Він може запропонувати підпорядкованим акторам свого роду 

«картельну угоду», яка розподіляє частину активів на користь підпорядкованих 

акторів, при цьому зберігаючи за домінуючим актором контроль над 

ключовими ресурсами [100]. 

Б. Геддес, Дж. Райт і Е. Франц у своїх компаративістських дослідженнях 

режимів визначають політичний режим як набір формальних та/aбо 
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неформальних правил для вибору лідерів і політики. Важливими показниками 

зміни режиму дослідники вважають зміну акторів, які визначають правила гри, 

або зміну самих правил [90]. 

Отже, незважаючи на різні дефініції режимів в неоінституційній теорії, у 

будь-якому політичний режимі, незалежно від історичних, культурних, 

соціальних, географічних параметрів тощо, через призму цього підходу можна 

виділити такі складові: актори, стратегії та ресурси, правила гри (інститути) та 

контроль за їх виконанням. Саме в такій аналітичній перспективі у 

дисертаційному дослідженні розглянуті окупаційні режими сучасності. 

Підсумовуючи викладене, у нашому розумінні окупаційний режим – це 

особливий тип політичного режиму з набором специфічних акторів, головним 

серед яких є окупант – іноземна держава або міжнародна організація, що 

встановлює та здійснює пряме чи опосередковане управління територією 

іншої держави або нації, право на самовизначення яких отримало міжнародне 

визнання, без набуття ним суверенітету над цією територією. Для цілей 

даного дослідження потребується період часу не менше одного року, щоб 

кодувати певні ситуації як окупаційні режими. 

 

1.3. Сучасні окупаційні режими в політико-історичному контексті: 

методологічний вимір 

 

Особливості окупаційних режимів обумовлюють специфіку джерельної 

бази їх досліджень. Перш за все, слід зазначити, що окупаційним режимам як 

інструменту політики держав у науковій літературі приділено достатньо мало 

уваги, що відмічається сучасними зарубіжними дослідниками [93; 12, с. 6-7; 25, 

с. 15-16]. Більшість досліджень окупацій були зосереджені на історичному 

аналізі конкретних випадків або на вивченні питань, пов’язаних із міжнародним 

правом окупації. 

Підвищення інтересу зарубіжних політологів до вказаної тематики було 

викликане так званими «трансформаційними окупаціями другого покоління» – 
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Іраку та, меншою мірою, Афганістану, які були амбіціозними проєктами 

політичної перебудови незахідних суспільств. Серед сучасних комплексних 

політологічних досліджень феномену окупаційних режимів можна виділити 

праці американських політологів Д. Едельштейна [25], Е. Маркума [12] та 

канадського політолога С. Коларда-Векслера [50]. Перелічені дослідники чи не 

вперше сформували набори даних окупаційних режимів, якими охоплено всю 

історію їх існування з XIX ст. до початку XXI ст. Д. Едельштейн, 

використовуючи неореалістичну теорію міжнародних відносин, проаналізував 

низку історичних прикладів окупацій на предмет їх успіху чи провалу, які, на 

думку вченого, значною мірою, залежать від наявності спільної зовнішньої 

загрози для окупанта та окупованих. Водночас, дослідженню вченого бракує 

альтернативних пояснень колабораціонізму чи опору в умовах окупаційного 

режиму. У фокусі дослідження Е. Маркума перебувають взаємовідносини 

окупанта з окупованими елітами. Через призму неоінституційного підходу 

вчений розглядає окупаційний режим як дороговартісну модель іноземного 

управління, де окупанту необхідно спиратись на місцеві еліти для зниження 

власних витрат. Одночасно, еліти теж змушені нести витрати на дотримання 

вимог окупанта, що обумовлює їх вибір між колабораціонізмом і 

опортуністичною поведінкою. Однак, поза увагою вченого залишились роль і 

місце інших акторів окупаційних режимів, зокрема, груп опору. У свою чергу, 

С. Колард-Векслер із застосуванням різних теоретичних підходів детально 

дослідив феномен опору окупаційним режимам. Крім того, дослідник для 

пояснення причин опору окупантам пропонує оригінальну теорію політичної 

дезорганізації, під якою він розуміє порушення окупантом внутрішнього 

розподілу влади на окупованій території. Недоліком його дослідження, на нашу 

думку, є формування виборки окупаційних режимів на основі класичних 

критеріїв міждержавної війни та присутності іноземних збройних сил на 

території, тоді як окупації «за довіреністю» вчений виключає зі свого аналізу, 

називаючи їх «внутрішніми окупаціями». 
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Серед інших політологів, які досліджували окремі аспекти феномену 

окупаційних режимів, можна виділити О. Відаль-Апарісіо [45], М. Ґехтера 

[101], Дж. Коен [102], П. Лібермана [103], Р. Пейпа [46]. Комплексний 

історичний аналіз окупацій здійснено П. Стьорком [21]. Свій вклад в 

концептуальне осмислення окупаційних режимів зроблено соціологами Е. 

Арато [66] та К. Ламмерсом [44; 93].  

Теоретичні напрацювання неоінституціоналістів Б. Вейнгаста [99], Б. 

Геддес [90], В. Гельмана [100], Дж. Марча [94], Д. Норта [97], Й. Ольсена [94], 

К. Шепсла [98] дозволили виокремити універсальні типові елементи 

окупаційних режимів, незалежно від їх соціокультурного контексту, 

класифікувати сучасні режими за акторським критерієм, визначити стратегії та 

ресурси основних акторів окупаційних режимів, висвітлити роль формальних і 

неформальних правил гри у забезпеченні постійного контролю окупованих 

територій. 

Окрема група джерел присвячена поясненню ендогенних факторів 

функціонування окупаційних режимів. Колабораціонізм як соціальне явище 

співпраці місцевого населення з окупантами досліджувався Б. Ковальовим 

[104], Є. Письменським [105], М. Семирягою [106], В. Шайкан [107]. Феномен 

опору окупантам, окрім згаданих вище чинників зовнішньої загрози та 

політичної дезорганізації, роглянутий через призму теорій націоналізму (Б. 

Андерсон [108], Е. Гелнер [109; 110], К. Дойч [111], Б. Позен [112]) та структур 

можливостей (С. Калівас [113], Р. Петерсен [114]). 

В рамках міждисциплінарного підходу великий блок джерел складає 

наукова література з міжнародного права, оскільки традиційно окупація 

розглядалась як правовий режим управління територією іноземної держави. 

Феномен окупаційних режимів достатньо добре досліджений в аспекті 

застосування міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав 

людини у працях О. Бен-Нафталі [49], Е. Бенвеністі [22], Е. де Брабандере 

[115], Н. Бута [72], Й. Дінштейна [38], А. Каркано [23], А. Робертса [43; 82], Г. 

Фокса [19], Д. Шеффера [70], Дж. Ю [32]. 
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Хоча у правознавчій літературі досить довго панував консервативний 

підхід, який базувався на класичній Гаазькій доктрині окупації, вчені-юристи 

першими намагались розробити нові концепції окупації, які б відповідали 

наростаючій тенденції відхилення політики окупантів від нормативних рамок 

доктрини, яка стала особливо помітною після Другої світової війни. 

А. Робертс, професор міжнародного права Оксфордського університету, 

зробив одну із перших спроб відходу від правового традиціоналізму. У своїй 

статті «Що таке військова окупація?», яку опубліковано у 1984 р. [43], він 

поставив під сумнів бачення окупації як справи між двома суверенними 

державами. Вчений запропонував 17 типів окупацій, включаючи такі дискусійні 

ситуації, як: окупація силами ООН, окупація спірної території, окупація 

недержавним суб’єктом, окупація з місцевим урядом на посаді. Пізніше, у 1990 

р., вийшла  ще одна важлива стаття А. Робертса під назвою «Пролонгована 

військова окупація: території, окуповані Ізраїлем після 1967 року» [82], де 

вчений в контексті ізраїльського кейсу намагається дати правове обгрунтування 

феномену сучасних довготривалих окупаційних режимів.  

Крах біполярної системи і поява нових різноманітних окупаційних 

режимів, які вимагали повного переосмислення традиційної доктрини, стали 

підґрунтям для створення оригінальних правових концепцій: гуманітарної 

окупації (Г. Фокс [19]), трансформаційної окупації (Д. Шеффер [70]), 

прихованої окупації (Б. Іванель [63]) тощо. Югославські війни 1990-х з їх 

переплетінням державних і недержавних акторів призвели до застосування 

МТКЮ у судових процесах нового поняття – «окупація за довіреністю», яке 

пізніше розвинено правознавцями у повноцінну концепцію, серед яких можна 

виділити наукові коментарі норм міжнародного права окупації, представлені 

фахівцями МКЧХ С. Віте [116] та Т. Ферраро [117]. Інший фахівець МКЧХ, Е. 

Давід, здійснив детальний аналіз окупаційного права у своїй фундаментальній 

праці «Принципи права збройних конфліктів» [64]. 

 Одним із найавторитетніших правових джерел є монографія 

ізраїльського вченого Е. Бенвеністі «Міжнародне право окупації» [22]. Вчений 
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дослідив еволюцію концепції окупації із моменту її оформлення у XIX ст. до 

наших часів, поєднуючи історичні, правові та політичні аспекти. Також, 

монографія містить великий масив тематичних кейсів, починаючи з німецької 

окупації Бельгії часів Першої світової війни та закінчуючи окупаціями початку 

XXI ст., такими, як американська окупація Іраку та російська окупація Грузії. 

Міждисциплінарний підхід дозволив імплементувати у політологічний 

аналіз окупаційних режимів одну з ключових категорій окупаційного права – 

ефективний територіальний контроль. У зв’язку з цим, складовою джерельної 

бази дослідження стали рішення міжнародних судових органів – Міжнародного 

Суду, МТКЮ та ЄСПЛ, якими застосовуються відповідні тести ефективного 

контролю, що допомагають визначити міру відповідальності суверенних 

держав за дії недержавних акторів у збройних конфліктах і окупаціях. 

Іншим цінним джерелом інформації про окупаційні режими є офіційна 

документація ООН: резолюції ГА та РБ ООН, офіційні записи виступів та 

доповідей представників держав на засіданнях ГА, РБ ООН, комітетів, 

Економічної і Соціальної Ради ООН, доповіді спеціальних доповідачів і 

представників договірних органів ООН з прав людини, листи-повідомлення та 

вербальні ноти постійних представників держав на ім’я Генерального 

секретаря, Президента РБ ООН, голів інших статутних і договірних органів 

ООН (Економічної і Соціальної Ради, Ради з прав людини, Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини). Для пошуку відповідних документів 

використовувалась Система офіційної документації (Official Document System) 

ООН, яка містить повні тексти документів, випущених з 1993 р. в електронному 

форматі, а також відскановані документи, випущені в 1946-1993 рр. 

Окрім наукової літератури, рішень міжнародних судових органів і 

резолюцій ГА та РБ ООН, при формуванні набору даних про окупаційні 

режими за досліджуваний період використовувались різні бази даних про війни, 

збройні конфлікти та режимні трансформації, серед яких:  

- Correlates of War (Кореляти війни) – академічне дослідження, 

започатковане американським політологом Дж. Сінгером у 1963 р., результатом 
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якого стало створення однієї з найбільш повних баз історії війн і збройних 

конфліктів, починаючи з 1816 р.; усі війни в базі даних розподілені за чотирма 

категоріями: недержавні, внутрішньодержавні, міждержавні та позадержавні 

війни; 

- Проєкт Polity, започаткований у 1960-х рр. американським дослідником 

Т. Гарром, в рамках якого створена та постійно оновлюється глобальна база 

даних про політичні режими (проєктом у період з 1800 до 2016 рр. охоплено 

167 країн з населенням понад 500 000 осіб);  

- набір даних про автократичні режими Б. Геддес, Дж. Райта та Е. Франц, 

який містить інформацію про 280 автократичних режимів у 110 країнах з 

населенням понад 1 000 000 осіб, за період з 1946 до 2010 рр.; хоча предметом 

дослідження були автократії, воно містить корисну інформацію про транзитні 

переходи від/до автократій, у тому числі, включає періоди окупаційних 

режимів у динаміці політичних трансформацій конкретних країн;   

- серія аналітичних звітів про сучасні збройні конфлікти, випущена у 

2016-2018 рр. Женевською академією міжнародного гуманітарного права і прав 

людини. 

Щодо стану розробки проблематики окупаційних режимів у вітчизняних 

наукових джерелах, можна розподілити усю літературу на два умовних періоди: 

- до 2014 р., коли окупаційні режими були предметом виключно 

історичних досліджень, де у фокусі наукових інтересів перебували окупації 

територій сучасної України у період Другої світової війни, зокрема, німецько-

фашистський окупаційний режим у Райхкомісаріаті Україна та румунський 

окупаційний режим в Бессарабії; 

- після 2014 р., у зв’язку з російською агресією та окупацією українських 

територій, відбувається інтенсифікація наукових пошуків навколо 

проблематики окупацій в цілому та окупаційних режимів зокрема. 

Так, деякі російських окупаційних режимів у Криму, Донецьку та 

Луганську досліджувались наступними вченими: Т. Бевз [118], П. Гай-Нижник 

[119], В. Горбулін [120], Є. Горюнова [121], О. Задорожній [1], О. Запорожець 
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[122], М. Лазарович [123], Ю. Латиш [124], О. Марусяк [53], І. Рущенко [125], 

М. Туранський [126], М. Фараносова [124]. 

Детальний опис кримських подій лютого-березня 2014 р. зроблено Т. 

Березовцем у книзі «Анексія: острів Крим. Хроніки гібридної війни» [127]. У 

свою чергу, ґрунтовний аналіз подій на Донбасі міститься у книзі британського 

та канадського політолога українського походження Т. Кузьо «Війна Путіна 

проти України. Революція, націоналізм і криміналітет» [128], а також у 

колективній праці «Вторгнення в Україну: хроніка російської агресії» 

громадського проєкту «Інформаційний спротив» [129].  

До джерельної бази при вивченні особливостей російських окупаційних 

режимів в Криму та ОРДЛО увійшли, також, аналітичні доповіді 

Національного інституту стратегічних досліджень, а також численні звіти та 

моніторингові дослідження щодо ситуації на окупованих територіях 

українських громадських і правозахисних організацій: Центр Разумкова, «Нова 

Європа», «КримSOS», Кримська правозахисна група, Центр прав людини 

ZMINA, «Майдан закордонних справ», Українська Гельсінська спілка з прав 

людини, Центр політико-правових реформ. Звіти щодо порушень 

громадянських і політичних прав на окупованих українських територіях 

представлені, також, авторитетними міжнародними неурядовими організаціями 

– Amnesty International і Human Rights Watch. УВКПЛ ООН систематично 

публікує доповіді щодо ситуації з правами людини у рамках власних місій в 

Криму та на Донбасі. Також, аналітичні розробки НІСД і громадських 

організацій взяті до уваги при побудові сценаріїв трансформації окупаційних 

режимів в Криму та ОРДЛО. 

Окрім цього, дисертаційна робота спирається на розгалужену 

нормативно-правову базу, оскільки закони та підзаконні акти відображають як 

нормативно-правові аспекти та механізми регулювання суспільних відносин, 

так і політичні, включаючи організацію та регулювання діяльності системи 

державної влади та управління [130]. У зв’язку з цим, при розгляді кейсів 

Криму та Донбасу політико-правовим аналізом охоплено: 
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- акти, прийняті органами влади СРСР щодо формування Криму, 

Донецької та Луганської областей як адміністративно-територіальних одиниць 

та їх політико-правового статусу у радянський період; 

- акти українського законодавства, що стосуються Криму, Донецької та 

Луганської областей до та після окупації у 2014 р.; 

- акти російського законодавства, якими оформлено анексію Криму у 

2014 р., а також ті, що свідчать про поглиблення інтеграції між Росією та 

окупованими територіями Донбасу; 

- акти окупаційних адміністрацій в Криму і так званих «ДНР» і «ЛНР», 

що фіксують формальні «правила гри» на окупованих територіях в інтересах 

РФ як окупаційної держави. 

Останнім блоком джерел інформації є контент, розмішений на Інтернет-

ресурсах: повідомлення та публікації ЗМІ щодо подій, пов’язаних з 

життєдіяльністю окупаційних режимів, прес-релізи та виступи офіційних 

представників держав, інтерв’ю та оцінки громадсько-політичних і військових 

діячів, причетних до подій у Криму та на Донбасі. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Попри відносно коротку історію, окупації як політичне явище пройшли 

складний шлях становлення та еволюції. Сформовані в умовах Вестфальської 

системи, вони мали прогресивний потенціал для обмеження права війни та 

вирішення післявоєнних питань між європейськими суверенами, які прагнули 

до рівноправ’я у відносинах один з одним. Після Віденського конгресу 1814-

1815 рр. держави континентальної Європи остаточно усвідомлюють своє право 

на легітимне існування в межах кордонів, визначених мирним шляхом. 

Фактично, саме 1815 р. був відправною точкою історії окупаційних режимів, 

коли Франція стала об’єктом обмеженого тимчасового управління з боку 

коаліції держав, які здобули перемогу над Наполеоном I. У подальшому, була 

сформована цілісна політико-правова доктрина окупації, першою спробою 
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схвалення якої стала Брюссельська конференція 1874 р. Ключова ідея доктрини 

полягає в тому, що окупація є формою тимчасового контролю, яка лише 

призупиняє, але не привласнює, суверенітет переможеної у війні держави. 

Після схвалення доктрини на Гаазькій конференції 1907 р. її основні принципи 

продовжують діяти й дотепер. Певний час переможці у міждержавних війнах, 

зазвичай, намагались слідувати встановленим правилам – аж до анексії 

гітлерівською Німеччиною чехословацьких Судет і аншлюсу Австрії. З того 

часу починається стрімке віддалення реальної політики окупантів від 

доктринального підходу, маркерами чого стали Друга світова війна та крах 

біполярної системи. Одним із наслідків Другої світової війни були 

трансформаційні окупації першого покоління у повоєнних Німмечині та Японії, 

а особливістю постбіполярного періоду є поліваріантність окупаційних режимів 

– від міжнародних проєктів перебудови постконфліктних територій періоду 

1990-х рр. до проксі-окупацій держав, які маскують акти агресії щодо своїх 

сусідів. 

Порівняння окупації із суміжними поняттями – анексією, колоніалізмом, 

інтервенцією, розміщенням миротворчих сил – виявило як спільні, так і 

відмінні риси. По суті, окупація може супроводжувати кожен з перелічених 

способів обмеження суверенних прав на територію. У свою чергу, 

концептуалізація поняття «окупаційний режим» теж була б неможливою без 

його співставлення з родовим концептом. Виявлено, що окупація та 

окупаційний режим мають багато спільного, особливо, якщо розглядати друге 

поняття як правовий режим управління окупованими територіями, який de jure 

передбачає дотримання окупантом доктринальних принципів: його 

тимчасового статусу та збереження існуючого політичного порядку окупованої 

держави. Однак, сучасні окупаційні режими все більше розглядаються як 

«інституціоналізовані окупації», які тривають десятиріччями без будь-якого 

зобов’язання з боку окупантів залишити території. Чим довше тривають такі 

окупації, тим менше шансів для збереження старого порядку в окупованій 

державі і тим вірогідніше перетворення управління нею на повноцінний 
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політичний проєкт, внаслідок чого примарною стає сама ідея повернення 

суверенних прав на території їх законному суверену. При цьому, схема 

інституціонального розвитку окупаційного режиму передбачає як останній етап 

трансформацію режиму, однак, не обов’язково результатом на виході є 

повернення територій законному суверену.  

Еволюційний шлях окупаційних режимів визначив їх особливе місце у 

типології політичних режимів. З одного боку, вони можуть для обмежених 

дослідницьких цілей розглядатись у традиційній дихотомії 

демократія/автократія, з іншого боку – через те, що демократичні окупанти не 

менше, аніж недемократичні, використовують окупацію як інструмент власної 

зовнішньої політики – характер окупаційного режиму прямо корелює з 

особливостями політичної системи держави-окупанта. Отже, розгляд 

окупаційних режимів як окремого типу політичних режимів має значний 

аналітичний потенціал. 

Неоінституційний підхід у поєднанні з теорією раціонального вибору дає 

перспективне теоретичне обґрунтування окупаційного режиму як особливого 

типу політичної «гри», що включає в себе: набір політичних акторів, головним 

серед яких є окупант; специфічні стратегії та ресурси акторів; сукупність 

«правил гри» та способи контролю за їх дотриманням. Такий підхід дозволяє 

абстрагуватись від соціокультурного контексту окупаційного режиму та 

створити універсальну теоретичну модель для усієї генеральної сукупності 

випадків, тим самим створивши належні умови для проведення компаративного 

аналізу. 

Особливості окупаційних режимів, також, обумовлюють специфіку 

джерельної бази їх досліджень. Західна політична наука, незважаючи на свій 

високий рівень, тривалий час залишала поза увагою питання комплексних 

досліджень окупаційних режимів. Підвищення інтересу зарубіжних політологів 

до вказаної тематики було викликане так званими трансформаційними 

окупаціями другого покоління – Іраку та, меншою мірою, Афганістану, які були 

амбіціозними проєктами політичної перебудови незахідних суспільств. 
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Вагомий вклад в розуміння окупаційних режимів внесли вчені у галузі 

міжнародного права, значна частина досліджень яких побудована навколо 

антиномії нормативного та емпіричного станів окупації. З аналогічною 

проблемою зіштовхнулись юристи-практики, що простежується у рішеннях 

міжнародних судових органів, які змушені вирішувати питання юридичної 

відповідальності держави на основі тестів «ефективного контролю», тобто 

перевірки фактичного утвердження державою влади на чужих територіях і 

стосовно недержавних акторів.  

Вітчизняна наука тривалий час обмежувалась історичними 

дослідженнями окупацій, де у фокусі наукових інтересів перебували окупації 

територій сучасної України у період Другої світової війни. Після подій 2014 р. 

відбувається інтенсифікація наукових пошуків навколо проблематики окупацій 

в цілому та окупаційних режимів зокрема. Однак, ступінь наукової розроки 

вказаної проблематики залишається недостатнім, у зв’язку з чим, дисертаційне 

дослідження є спробою заповнення прогалини шляхом здійснення 

комплексного політологічного аналізу окупаційних режимів, у тому числі з 

використанням різноманітних джерел – як наукових досліджень, так і 

аналітичних звітів, судових рішень, нормативно-правових актів, статей та 

інтерв’ю в ЗМІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

РОЗДІЛ 2 

ПОЛІТИКО-ІНСТИТУЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ  

СУЧАСНИХ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ 

 

2.1. Специфіка акторів окупаційних режимів: політико-

інституційний ракурс 

 

У сучасних окупаційних режимах всіх акторів можна розподілити на три 

групи: окупантів, довірених осіб та окупованих. Серед дослідників немає 

розбіжностей у тому, що головними акторами окупаційних режимів є окупанти, 

однак, є певні дискусії навколо питання, хто є окупантами та які 

характеристики ним притаманні.  

Окупанти. До початку 1990-х років сформувався новий образ окупантів, 

обумовлений реальною політикою, що проводилась державами, починаючи з 

союзницьких окупацій після Другої світової війни. Свій вклад у формуванні 

нового образу внесли конфлікти, пов’язані з колізіями навколо реалізації на 

практиці принципу самовизначення народів, передусім, на Близькому Сході, в 

Африці та Південно-Східній Азії. Деякі з цих конфліктів, наприклад, 

ізраїльсько-палестинський, мали наслідком багаторічні окупаційні режими, 

проблема існування яких залишалась невирішеною на момент розпаду 

біполярної системи міжнародних відносин. 

По-перше, окупанти остаточно перестали розглядатись як опікуни 

окупованих територій, що виконують мінімалістські функції із забезпечення 

громадського порядку та безпеки стосовно місцевого населення. Не в останню 

чергу на це вплинуло практичне втілення у XX ст. моделі «держави загального 

добробуту» (welfare state), метою діяльності якої є забезпечення громадян 

певним набором соціальних благ. Ця модель, за твердженням Дж. Коен, 

призвела до очікування, що окупант, як і батьківська держава, повинен 

надавати базові соціальні послуги, й таким чином, виконувати вимоги «доброго 

врядування» (good governance). Отже, сучасний окупант сприймається як 
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задіяний у суспільних процесах регулятор та постачальник колективних благ 

[102]. Окупант перестає діяти «від імені» законного суверена, що дає підстави 

деяким дослідникам заявляти про наявність у окупанта статусу de facto 

суверена [131]. Крім того, після краху світової системи соціалізму, наприкінці 

1980-х – початку 1990-х рр. виникло відчуття перемоги ліберального підходу у 

міжнародних відносинах і прагнення країн західного світу до універсального 

розповсюдження демократичних стандартів. З точки зору ідеології лібералізму, 

ціль демократичних перетворень та усунення авторитарних режимів може стати 

як легітимною підставою зовнішнього втручання, так і виправданням 

трансформаційної політики на території іншої суверенної держави. Г. Куц 

відзначає трансформаційний потенціал лібералізму у загальносвітовому 

масштабі, підкреслюючи, що «ліберальна демократія має набути широкого 

визнання в якості глобальної моделі політичної організації» [132]. Такий підхід 

став підґрунтям для появи концепції сучасних «трансформаційних окупацій», 

під якою розуміється військово-політична допомога суспільству, що прагне 

демократичних перетворень, однією чи кількома іноземними силами, діючими 

під егідою Ради Безпеки ООН або навіть без чіткої згоди членів Радбезу, якщо 

існує «загроза виживання чи неминуче прагнення цільового суспільства до 

самовизначення» [70].  

По-друге, окупанти виконують все більше цивільних повноважень, 

порівняно з військовими окупаціями минулого. За словами Я. Ронена, відбулось 

злиття військового та цивільного управління. Поняття «військова необхідність» 

розширилось та охоплює широкий спектр питань в області безпеки, включаючи 

повноваження окупантів контролювати цивільне населення за допомогою 

невійськових засобів [133]. З іншого боку, як стверджує П. Стьорк, цивільна 

компонента окупаційного режиму може набувати певної автономності. Все 

частіше, зазначає він, контроль над військовими силами, за допомогою якого 

підтримується присутність окупантів, відділяється від контролю над урядовими 

функціями, створюючи на практиці форму подвійного уряду та призводячи до 

фрагментації окупаційного режиму [21, с. 115]. 
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По-третє, відбулась плюралізація суб’єктного складу окупантів. Класична 

Гаазька доктрина первісно передбачала, що окупантом може бути лише 

держава, так само як і об’єктом окупації є виключно держава. Доктрина була 

побудована на принципі суверенної рівності держав і застосовувалась 

виключно в контексті міждержавних війн. За коментарем С. Коларда-Векслера, 

на відміну від громадянських війн, як окупант, так і окуповані, є визнаними 

членами міжнародної спільноти [50, с. 15]. Після краху біполярної системи 

посилилась роль ООН як глобального механізму постконфліктного 

врегулювання. Операції ООН періоду Холодної війни, які в основному були 

направлені на пасивне спостереження за станом миру, на підтримку миру 

шляхом створення «буферу» між ворогуючими сторонами, де зброя 

використовувалася лише за надзвичайних обставин для забезпечення status quo, 

у 1990-і рр. поступилися місцем операціям другого та третього покоління, 

багатогранним і комплексним. Паралельно з підтримкою миру стали 

застосовуватися такі типи миротворчої діяльності, як встановлення, 

забезпечення, а в деяких випадках – примус до миру [134, с. 284]. В окремих 

випадках ООН взяла на себе повністю повноваження з управління територіями, 

виконання функцій законодавчої, виконавчої і судової влади. Першим 

прикладом такого міжнародного управління вважається місія ООН у Камбоджі 

(ЮНТАК) у період 1992-1993 рр. Як зазначає Дойл, «жодного разу з часів 

колоніальної епохи та після Другої світової війни, коли союзники окупували 

Німеччину та Японію, іноземна присутність не мала таку формальну 

адміністративну юрисдикцію над цивільними функціями незалежної країни» 

[135, с. 1]. 

Г. Фокс наводить приклад більш пізніх місій у Косово, Боснії, Східному 

Тиморі та Східній Славонії, де з середини 1990-х рр. ООН та інші міжнародні 

органи повністю замінили місцеву владу, фактично ставши національними 

урядами на цих територіях [19, с. 2]. Вчений запропонував для таких випадків 

термін «гуманітарна окупація», тобто «перейняття повноважень управління 

державою або її частиною міжнародним суб’єктом з метою створення 
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ліберального, демократичного порядку» [19, с. 4]. Гуманітарна окупація (на 

відміну від інших вживаних термінів: «міжнародна територіальна 

адміністрація», «інтернаціоналізована територія», «нео-опіка» тощо), на думку 

вченого, найбільш точно передає суть миротворчих місій ООН з перехідного 

управління територіями, що серйозно постраждали внаслідок збройних 

конфліктів. По-перше, ці місії мали гуманітарну ціль припинення порушень 

прав людини, реформування інститутів управління, відновлення мирного 

співіснування між конфліктуючими групами. А по-друге, влада міжнародних 

адміністраторів вельми схожа з владою традиційних воєнних окупантів: як 

перші, так і другі, є сторонніми суб’єктами на контрольованій території, 

привласнюють повноваження верховної влади та мають тимчасовий статус [19, 

с. 3-4]. 

 Значна частина вчених погоджується, що випадки міжнародного 

управління територіями можуть вважатися окупаціями [115, с. 124; 21, с. 51; 22, 

с. 62]. За словами Е. де Брабандере, «якщо ООН фактично здійснює ефективний 

контроль і повноваження на території без волевиявлення суверена, це 

відповідає визначенню окупації, і тому ООН слід розглядати як окупаційну 

силу» [115, с. 124]. С. Колард-Векслер включає у свій набір даних окупацій усі 

миротворчі місії ООН, незалежно від того, чи брала на себе ООН функції з 

безпосереднього управління територіями [50, с. 132-135]. Дж. Коен, навпаки, 

вважає, що міжнародні адміністрації не підпадають під дію Гаазьких і 

Женевських правил, оскільки створюються на підставі Статуту ООН [102]. Слід 

відмітити, що РБ ООН при запровадженні миротворчих місій ніколи не 

посилалась на право окупації [22, с. 276]. 

На нашу думку, міжнародна організація, нарівні з державою, може бути 

окупантом, виходячи із загальних критеріїв окупаційних режимів: відсутність 

законного суверена або втрата ним ефективного контролю територій, 

здійснення міжнародним органом (адміністрацією) законодавчих, виконавчих і 

судових функцій на відповідній території, примусовий характер місії або 

ситуація, в якій законний суверен змушений погодитись на запровадження 
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тимчасової міжнародної адміністрації. Таким критеріям відповідала діяльність 

ООН і НАТО в Боснії в 1990-і – на початку 2000-х рр., а також у Косово у 

період 1999-2008 рр., тимчасові адміністрації у Камбоджі, Хорватії у 1996-1998 

рр. та Східному Тиморі у 1999-2002 рр. На сьогоднішній день міжнародне 

управління зберігається лише в Боснії і Герцеговині. З часу підписання 

Дейтонських мирних угод у 1995 р., які поклали край громадянській війні, 

Боснія і Герцеговина (БіГ) продовжує залишатися фактично під міжнародним 

протекторатом. Особливий вплив на процеси в БіГ має Високий представник 

ООН. Саме він очолює міжнародну адміністрацію в БіГ та по суті має 

найбільші владні повноваження на території цієї країни [136]. У базі даних 

Polity IV БіГ кваліфікується одночасно як окупована держава, оскільки на 

федеральному рівні зберігається міжнародне управління в особі Високого 

Представника, уповноваженого здійснювати контроль за виконанням умов 

мирної Дейтонської угоди 1995 р., та як неспроможна держава, де фактична 

влада значною мірою здійснюється етнічними анклавами: Республікою 

Сербською і Федерацією Боснії і Герцеговини [92]. 

Через призму дихотомії демократії/недемократії міжнародні організації 

можуть позиціонуватись як демократичні окупанти. По-перше, завдяки їх 

багатосторонньому характеру вони сприймаються як більш легітимні. За 

словами К. Коулмен, держави запускають операції з примусу до миру через 

міжнародні організації, тому що визнають, що ці організації є «воротами 

легітимності у сучасній міжнародній системі» [137, с. 19]. По-друге їх 

багатосторонність сприяє забезпеченню своєрідної системи стримувань та 

противаг, адже окупаційні адміністрації повинні консультуватись як зі своїми 

партнерами по коаліції, так і безпосередньо з представниками міжнародної 

організації. По-третє, міжнародні організації беруть на себе чіткі зобов’язання 

щодо залишення окупованих територій після досягнення завдань, передбачених 

відповідним мандатом. До того ж, їх окупації, зазвичай, потребують 

періодичного продовження мандату. Крім того, уся нетривала історія окупацій 

під егідою міжнародних організацій свідчить, що ведучу роль у таких операціях 
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грають саме демократичні країни, керівниками перехідних адміністрацій на 

окупованих територіях призначались вихідці з цих країн. Разом з цим, 

діяльність тимчасових міжнародних адміністрацій не була позбавлена певних 

недемократичних практик, пов’язаних з перехідним управлінням. Наприклад 

«Amnesty International» піддала різкій критиці кримінально-процесуальні 

процедури, запроваджені UNTAET під час управління Східним Тимором, 

зокрема, тривалі строки тримання під вартою до суду, відмову в праві на 

захисту ув’язненим. У Косово поширеною була практика UNMIK і KFOR щодо 

превентивних затримань без судових рішень, які обґрунтовувались 

повноваженнями «забезпечувати громадську безпеку та порядок», визначеними  

їх мандатом згідно з резолюцією 1244 РБ ООН [86]. 

Довірені особи. Для постбіполярної епохи характерною є тенденція до 

збільшення числа окупаційних режимів, в яких владні функції на окупованій 

території здійснюються не безпосередньо окупантами, а недержавними 

суб’єктами, які перебувають під їх контролем. Указаних суб’єктів можна 

позначити узагальнюючим терміном «довірені особи». Цей феномен не є 

новим, окупації за довіреністю можна знайти й у більш ранні історичні часи, 

наприклад, до таких випадків відносять окупацію нацистською Німеччиною 

декількох європейських держав та запровадження у них маріонеткових 

режимів, що існували у період Другої світової війни [138, с. 416] Практичне 

застосування концепції окупації через довірених осіб (опосередкованої/проксі 

окупації) пов’язують з рішенням МТКЮ від 7 травня 1997 р. у справі 

«Прокурор проти Тадіча», в якій судом розглядались обвинувачення щодо 

етнічних чисток на території Боснії у 1992 р. В цій справі МТКЮ застосував 

так званий «тест загального контролю» для визначення міжнародної 

відповідальності колишньої республіки Югославія за дії боснійського серба 

Душко Тадича під час конфлікту в Боснії, зазначивши, що «фактичний зв'язок 

органів або представників з іноземною державою включає такі обставини, при 

яких іноземна держава «окупує» певну територію або діє на ній виключно через 

місцеві de facto органи або місцевих представників» [139].  
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Слід зауважити, що перші спроби експлікувати феномен війн «чужими 

руками» зроблені ще всередині XX ст., коли німецький політолог К. Дойч дав 

визначення «проксі війни» (proxy war) як міжнародного конфлікту між двома 

державами, одна з яких маскує свою участь за допомогою підтримки тієї чи 

іншої збройної сили в країні, з якою ця держава веде неоголошену війну [140, с. 

102]. Але в ситуаціях з окупаціями класичний принцип ефективного контролю 

тривалий час розумівся як безпосередній територіальний контроль окупанта 

над суверенними територіями іншої держави. Як пише С. Віте, ефективний 

територіальний контроль означає, що «може статися заміна влади суверена на 

владу окупанта» [116,  c. 74]. При цьому, він звертає увагу, що аналогічний 

поріг застосування принципу ефективного контролю не може бути досягнутий, 

якщо іноземні сили розташовані за межами відповідного регіону [116, c. 85]. 

Окупація через довірених осіб покликана вирішити цю дилему між 

принципом ефективного контролю та «фізичною відсутністю» військ 

окупаційної держави (реальною чи удаваною). За коментарем Т. Ферраро [117, 

с. 159-160], в сучасних окупаціях за довіреністю критерій, що потребує 

військової присутності ворожих іноземних військ, виконується, коли 

застосовується теорія непрямого ефективного контролю, оскільки загальний 

контроль над місцевими органами, що здійснюють контроль над відповідними 

територіями, перетворює осіб, які належать до цих органів, в «агентів» або 

«допоміжних осіб» іноземної держави. Такий контроль, що здійснюється над 

цими місцевими організаціями, відображає реальний та ефективний зв'язок між 

групою осіб, що здійснюють ефективний контроль, та іноземною державою, що 

діє через ці сурогатні органи. 

Концепція «окупації за довіреністю» стала не просто теоретичною 

моделлю, а й важливим практичним інструментом для інтерпретації 

прихованих окупаційних режимів сучасності. О. Гілдер з цього приводу 

висловився, що в епоху гібридних війн захист населення знаходиться під 

загрозою без повного визнання та здійснення окупації за довіреністю [141]. О. 

Задорожній підкреслив, що застосування доктрини загального контролю 
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доводить, що на Донбасі Росія як держава відповідальна за дії «ополчення», 

оскільки «скеровує його діяльність, надає озброєння, фінансує, безпосередньо 

керує діями бойовиків» [1, с. 215].  

Довірені особи займають проміжне становище між окупантами та 

окупованими. З одного боку, вони замість окупантів здійснюють безпосередній 

територіальний контроль. В окремих випадках довірені особи навіть створюють 

державоподібні утворення, наприклад: «Турецька Республіка Північного 

Кіпру», «Придністровська Молдавська Республіка», «Нагірно-Карабаська 

Республіка». Б. Іванель називає маріонеткові державоподібні утворення 

довірених осіб прихованими окупаціями й наводить чотири критерії, за якими 

маріонеткові утворення відрізняються від держав de facto та новостворених 

держав: по-перше, ці утворення не є самодостатніми, вони залежать від 

держави-спонсора в економічному, військовому, політичному плані; по-друге, 

спонсор контролює повністю або частково політику своєї маріонетки; по-третє, 

міжнародна спільнота не визнає існування такого утворення як держави; по-

четверте, існування маріонеткового утворення повинно бути 

«квазіперманентним», тобто на відміну від de facto або новостворених держав 

кінцевою метою маріонеток є не їх незалежність, а інтеграція з державою-

спонсором, однак це не може бути досягнуто через заперечення сучасним 

міжнародним правом законності анексій, тому збереження статус-кво 

представляє собою форму фактичної анексії [63] 

Будучи недержавними акторами – маріонетковими державоподібними 

утвореннями, сепаратистськими рухами, збройними угрупуваннями – довірені 

особи не наділені міжнародною правосуб’єктністю, тобто не є суб’єктами 

міжнародного права та не можуть нести міжнародно-правову відповідальність 

за свої дії чи бездіяльність. Таку відповідальність за них несе окупант – 

держава або міжнародна організація, під загальним контролем яких ці суб’єкти 

перебувають. З іншого боку, вони мають багато спільного з окупованими. 

Наприклад, місцеві еліти окупованих територій, у випадку якщо окупант 

делегує їм владні повноваження та згоди цих еліт діяти в інтересах окупанта, 
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перетворюються на його довірених осіб, здатних тривалий час управляти від 

імені окупаційної держави. 

Таким чином, окупованими територіями безпосередньо можуть 

управляти: окупаційні держави, міжнародні організації або довірені особи. 

Міжнародні організації здійснюють безпосередній контроль через створені 

тимчасові адміністрації, тоді як окупаційні держави можуть як безпосередньо 

управляти територіями, так і через довірених осіб. 

Вищевказаний розподіл акторів дозволяє згрупувати всі окупаційні 

режими у наборі даних у три підтипи в залежності від типу акторів, на яких 

покладено функції безпосереднього територіального контролю, а саме: 

державних акторів, міжнародних акторів і акторів, що діють за довіреністю. За 

тридцятирічний період, з 1991 до 2020 рр., до набору даних включено 24 кейси, 

з них: 

- окупаційні режими держав – 11; 

- окупаційні режими міжнародних організацій – 6; 

- окупаційні режими за довіреністю – 7. 

 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка розподілу окупаційних режимів  

у залежності від типу акторів (1991-2020 рр.) 
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Набір даних про окупаційні режими за період дослідження наведений у 

додатку В до дисертації. Динаміка розподілу окупаційних режимів за 

хронологічний період дослідження згідно із запропонованою класифікацією 

відображена на рисунку 2.1. 

Як ми бачимо, наприкінці 1990-х – на початку 2000-х рр. відбулось деяке 

зростання кількості окупаційних режимів міжнародних організацій. У 1996 рр. 

ООН запровадило тимчасову міжнародну адміністрацію в Хорватії (UNTAES), 

а в 1999 р. одразу дві тимчасові адміністрації були введені у Косово та 

Східному Тиморі (UNMIK і UNTAET, відповідно). За твердженням Р. Атто, 

відновлення операцій ООН показало, з одного боку, що інституціональні 

альтернативі (регіональні організації, коаліції держав, односторонні 

інтервенції) не наділені тією ж легітимністю, що й операції ООН, а з іншої, що 

миротворчість перетворилась на постійно діючий інститут міжнародних 

відносин [142]. Пікового значення (4 режими) це зростання досягло у 2001-2002 

рр., коли сили НАТО окупували Афганістан. Однак, після 2008 р. відбувається 

неухильне зменшення окупаційних режимів міжнародних організацій внаслідок 

їх припинення у Східному Тиморі (2002), Косово (2008) та Афганістані (2009). 

Станом на 1 січня 2021 р. залишилось міжнародне управління тільки у Боснії і 

Герцеговині. Отже, ми можемо констатувати кризу на даний час такого 

механізму миробудівництва, як окупація під егідою ООН. Причини, через яке 

це сталось, частково пояснюються у доповіді Міжнародної комісії з питань 

інтервенції та державного суверенітету, представленої ООН у грудні 2001 р. 

Автори доповіді застерігають, що «необхідність залишатись у країні, в якій 

інтервенція відбувається достатньо довго, щоб забезпечити сталу 

реконструкцію та відновлення, має як позитивні, так і негативні наслідки… 

погано організована окупація, яка відкрито поводиться з людьми або змушує їх 

думати, що з ними поводяться як з «ворогами», вочевидь, перешкоджатиме 

успіху будь-яких довгострокових зусиль з відновлення. Аналогічно, програма 

реконструкції та відновлення, яка не враховує місцеві пріоритети та місцевий 

персонал, може створити нездорову залежність від зовнішнього управління, 
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перешкодити відродженню місцевих інститутів та економіки та без кінця 

затримувати бажання або здатність населення взяти відповідальність за власне 

управління» [143]. За коментарем Е. Бенвеністі, прихильність гуманітарним 

окупаціям може здатися занадто обтяжливою для держав, які розглядають 

питання можливої інтервенції, і це може призвести до неналежного втручання, 

де це дійсно потрібно. Однак, держави можуть уникати зобов’язань окупувати 

інші держави та обмежувати свою інтервенцію лише начальною військовою 

фазою без взяття на себе зобов’язань щодо окупації іноземної території [22, с. 

297-298]. Як засвідчила практика іноземних втручань у Лівії та Сирії за 

наслідками подій Арабської весни, саме такий підхід є домінуючим у сучасних 

міжнародних відносинах. 

Кількість окупаційних режимів держав, тобто класичних окупантів, 

залишалась стабільною протягом трьох десятиріч: у межах від 4 до 6. 

Одночасно, існує загрозлива тенденція щодо збільшення окупаційних режимів 

за довіреністю. До початку 1991 р. існував лише 1 окупаційний режим за 

довіреністю у Північному Кіпрі, який був встановлений Туреччиною та її 

місцевими агентами ще у 1974 р. На кінець 2020 р. у світі існувало 6 

окупаційних режимів за довіреністю, з них: 1 – на Кіпрі (Північний Кіпр), 1 – у 

Молдові (Придністров’я), 1 – в Азербайджані (Нагорний Карабах), 2 – у Грузії 

(Абхазія та Південна Осетія), 1 – в Україні (ОРДЛО). Зростання відбулось за 

рахунок окупацій з використанням місцевих агентів: азербайджанських 

територій – Вірменією у 1994 р., молдовських, грузинських і українських 

територій – Російською Федерацією у 1992, 2008 та 2014 рр., відповідно. 

Окуповані. Усе населення зайнятої іноземними силами території 

вважається окупованим. Серед акторів, які грають певну політичну роль в 

окупаційних режимах і перебувають в статусі окупованих, можна виділити 

еліти та групи опору. 

Еліти мають важливе значення у будь-якому політичному режимі. За 

твердженням В. Гельмана, «хоча не слід забувати про масову політику, але, за 

великим рахунком, маси впливають на політичний процес лише тією мірою, 
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яку їм це дозволяють еліти» [144]. На думку Е. Маркума, окуповані еліти є 

основною ціллю окупанта після введення окупаційного режиму. На результат 

окупації, вважає дослідник, впливає те, як окуповані еліти реагують на вимоги 

окупаційної держави та намагання останньої схилити їх до виконання цих 

вимог [12, с. 3]. При чому, у процесі взаємодії окупанта та еліт можуть 

виникати колізії, які обумовлені тим, що, контролюючи іноземну територію, 

окупант перешкоджає здатності політичних суб’єктів досягати своїх цілей, 

обмежуючи їх автономію у прийнятті рішень – розробці та реалізації політики 

[12, с. 13]. 

К. Ламмерс, також, вказує на те, що окупаційний «успіх» або «невдача» 

великою мірою залежить від стану окупованої системи, тобто від ступеню 

унісонності між елітами та стратегією окупанта [93]. Для забезпечення 

стабільності свого окупаційного режиму іноземний правитель має спиратися на 

«корінні» та «лояльні» еліти. Корінні еліти, тобто представники довоєнної 

влади та старого порядку на завойованій території, мають цінність для окупанта 

як посередники між ним та місцевим населенням і повинні забезпечити квазі-

легітимність його влади. Купуючи прихильність місцевих лідерів за допомогою 

позитивних санкцій (матеріальних і соціальних благ) й створюючи фікцію 

«залишення на посадах», окупант забезпечує подолання опору населення й 

виконання власних директив. Представників таких еліт К. Ламмерс називає 

«гарними колабораціоністами», адже їх послуги противнику більш-менш 

легітимні «знизу», тоді як еліта, підкорення якій дозволено тільки «зверху» 

(«погані колабораціоністи»), матиме назву лояльної еліти [44]. Якщо корінні 

еліти за визначенням є автохтонними, то на роль своїх вищих посадових осіб 

окупант, зазвичай, підбирає алохтонний (зовнішній) персонал, якому більше 

довіряє. 

Іноді лояльна еліта йде шляхом «натівізації», тобто прагнення 

ідентифікації з місцевим населенням, однак, на думку К. Ламмерса, більш 

характерним під час окупації є зворотній процес – «лоялізація» корінної еліти, 

феномен якої він пояснює, спираючись на теорію раціонального вибору. Влада 
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окупанта, відзначає вчений, часто функціонує як колективна раціоналізація 

спільної практики, яка, в першу чергу, мотивується страхом перед негативними 

санкціями та/або перспективами отримання вигоди [44]. На відміну від еліт, на 

більш низьких рівнях державного та приватного секторів більшість посадових 

осіб і керівників продовжують підкорятися своїм начальникам, слідуючи 

веберівській традиції раціонально-легального авторитету, однак лише до тих 

пір, поки вони все ще контролюються начальством, призначеним або обраним в 

довоєнні часи згідно з належними юридичними процедурами [93]. 

Діапазон взаємодій між окупантом і елітами окупованих територій 

варіюється від співробітництва до повної конфронтації. Також, окупант може 

залучати до політичного процесу одні сегменти еліт, при цьому виключаючи 

інші. Корінні еліти, у свою чергу, можуть використовувати окупаційний режим 

для утримання або завоювання влади. Наприклад, міжетнічні конфлікти у 

Лівані 1970-х рр. поставили під загрозу багаторічне домінування християн-

маронітів. Сирійський уряд на чолі з президентом-маронітом С. Франж’є 

зробив ставку на військове втручання з боку Сирії. У квітні 1976 р. на прохання 

ліванського президента сирійські війська увійшли на території Лівану. 

Вторгнення Сирії змінило політичну обстановку на користь правих християн 

[145]. Однак, інтервенція за запрошенням перетворилась на нав’язаний 

окупаційний режим, який проіснував до 2005 р., коли Сирія вивела всі свої 

війська з Лівану. В іншому випадку, крах режиму С. Хусейна внаслідок 

американсько-британської інтервенції, подальший окупаційний режим в Іраку 

та політика дебаасифікації зіграли на користь курдських і, особливо, шиїтських 

політичних сил, оскільки у правлячій партії Баас домінуючу роль до окупації 

займали представники сунітської меншості [146]. В результаті, на 

парламентських виборах у січні 2005 р. шиїтські та курдські політичні партії 

отримали 48% і 26% голосів, відповідно. Крах попереднього режиму був 

сприйнятий сунітами як завершення періоду їх гегемонії в Іраку [147]. 

Припинення окупаційного режиму не змінило маргіналізоване становище 
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сунітів, а сама окупація лише загострила міжетнічні протиріччя всередині 

іракського суспільства. 

Стабільність сучасних окупаційних режимів не в останню чергу залежить 

від взаємодії окупантів з корінними елітами територій. Окупант приходить на 

чужу територію з дефіцитом внутрішньої легітимності, що обумовлює погані 

стартові можливості для ефективного управління місцевим населенням, адже 

ефективність політичних інститутів напряму пов’язана з легітимністю влади 

[148]. З одного боку, окупанти та еліти розуміють ієрархічне співвідношення у 

владних відносинах та підпорядкування других першим, з іншого обидві 

сторони прагнуть до зменшення витрат: окупанти – на контроль окупованих 

територій, еліти – на дотримання правил, визначених окупантами. Динаміка 

витрат може обумовлювати успіх або провал окупаційного режиму. Як зазначає 

Е. Маркум, коли еліти проявляють опортуністичну поведінку, витрати на 

окупацію можуть швидко перевищити первісні очікування окупаційної 

держави. У зв’язку з цим окупант постає перед дилемою: або продовжити 

виділяти для окупації додаткові обмежені ресурси з метою встановлення миру 

на його умовах, або повністю відмовитися від своїх планів з істотними 

втратами [12, с. 98].  

Групи опору. В окремих випадках групи опору здійснюють значний вплив 

на стабільність і саме існування окупаційного режиму. За твердженням С. 

Коларда-Векслера, переважна більшість окупації не викликає опору. Опір 

окупації – це виключення, а не правило [50, с. 36] Вчений називає декілька 

причин цього: по-перше, опір є надзвичайно ризикованим зайняттям, його 

учасники можуть бути арештовані, піддані жорстокому поводженню, поранені 

або вбиті, їм не завжди надається захист, передбачений для воюючих сторін 

згідно з законами збройного конфлікту; по-друге, опір може бути 

контрпродуктивним, оскільки спонукає окупанта до подальшого обмеження 

суверенітету окупованої держави, тобто може послабити, а не зміцнити 

суверенітет; по-третє, опір обходиться дорого. Окрім альтернативних витрат 

повстання, групи опору несуть витрати на мобілізацію, підтримку та озброєння 
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комбатантів [50, с. 49-50]. Однак, в деяких випадках витрати на опір видаються 

місцевим акторам більш виправданими, аніж витрати на підкорення. Вчений 

наводить приклади Іраку та Афганістану, де усунення окупантами від влади 

правлячих еліт викликало опір, який значною мірою обумовив припинення в 

цих країнах окупаційних режимів. На думку вченого, опір, зазвичай, 

здійснюється тільки певними сегментами окупованого суспільства й такий опір, 

переважно, організовується за політичними мотивами, тобто він є не просто 

способом досягнення національного визволення, але й способом завоювання 

політичної влади у самому окупованому суспільстві [50, с. 6].  

Інколи групи опору охоплюють широкі верстви населення, об’єднані 

ідеєю визволення нації від іноземного правління. Мова йде про окупаційні 

режими, які порушують право народів на самовизначення. Наприклад, 

незважаючи на політичну роз’єднаність всередині Палестини та протистояння 

двох основних політичних сил, ФАТХ і ХАМАС, існує широкий консенсус 

щодо протидії ізраїльській окупації палестинських територій [149]. Тривала 

боротьба визвольного руху ФРЕТІЛІН проти індонезійської окупації Східного 

Тимору у 1970-90 рр. [150] призвела до набуття країною незалежності у 2002 р., 

коли Східний Тимор став незалежною державою-членом ООН. Більш детально 

феномен опору розглянутий у підрозділі 2.2. розділу 2 дисертації при аналізі 

теорій, що пояснюють вибір місцевими акторами цієї стратегії для протидії 

окупаційному режиму. 

 

2.2. Стратегії та ресурси акторів окупаційних режимів 

 

Актори як суб’єкти соціально-політичної взаємодії спираються на певні 

стратегії та ресурси з метою досягнення власних цілей. У політологічній 

традиції під стратегіями розуміють дії одних акторів по відношенню до інших і 

характер цих дій [151, с. 13], відносно сталі моделі взаємодії між акторами [152, 

с. 11], під ресурсами – атрибут, обставина чи благо, володіння яким збільшує 

здатність впливу його володільця на інших індивідів або групи [153, с. 1425]. 
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Стратегії та ресурси – взаємозалежні концепти. Слушною видається думка К. 

Копаєвої, яка стверджує, що набір стратегій задається як композицією та 

ресурсами акторів, так і характеристиками інститутів політичної влади [152, с. 

11]. 

У першу чергу, слід виокремити стратегії окупанта як домінуючого 

актора окупаційного режиму. Окупанти, як і автократи, використовують 

можливості неконкурентного середовища свого політичного режиму. За 

словами російського дослідника авторитарних режимів С. Шкеля, автократи 

застосовують стратегії для забезпечення власного панування, утримання 

соціальних груп та інсайдерів в лояльності, а аутсайдерів – поза полем 

політичного впливу. Вчений пропонує три стратегії домінуючого автократа: 

кооптації, репресії та легітимації. Кооптацію вчений визначає як стратегічні 

заходи правителя, спрямовані на формування стійких зв'язків режиму з елітами 

і соціальними групами з метою збереження їх лояльності. Стратегія репресій 

охоплює дії та погрози фізичної розправи, а також будь-які заходи, що 

обмежують політичні свободи громадян. У свою чергу, стратегія легітимації 

визначається як механізми інкумбента, спрямовані на структурування зв’язків 

між владою та суспільством з метою формування активної підтримки, 

дотримання встановлених правил, пасивної слухняності або просто 

толерантності до влади з боку еліт і широких соціальних верств [154]. 

Комплексний підхід до визначення стратегій окупантів представлений у 

роботах американських політологів Д. Едельштейна і Е. Маркума, які на 

конкретних історичних прикладах досліджували вказану проблематику. 

Д. Едельштейн вважає, що окупантам доступні три типи стратегій: 

акомодації, стимулювання та примусу. Під акомодацією вчений розуміє 

стратегію залучення та кооптації політичних еліт в окупованому населенні, 

здатних контролювати націоналістичні інстинкти населення. Стратегія 

стимулювання намагається отримати лояльність окупованого населення 

шляхом пропонування йому певних матеріальних благ. При стратегії примусу 

використовуються військові сили та поліція, щоб перемогти будь-яку 
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націоналістичну опозицію окупації [25, с. 14]. На стратегічний вибір окупанта, 

на думку вченого, впливає «середовище загроз»: як зовнішніх у вигляді третьої 

сторони, яка становить загрозу для окупанта та окупованого населення, так і 

внутрішніх – у вигляді відсутності внутрішньої узгодженості окупованої 

території. Відсутність зовнішньої загрози та наявність внутрішніх загроз 

всередині цільової держави є несприятливим середовищем загроз [25, с. 23-25]. 

Від самого початку несприятливе середовище загроз підвищує опір і змушує 

окупантів вдаватися до примусу, що тільки посилює несприятливі умови. 

Первісно сприятливе середовище загроз дозволяє державам в основному 

утримуватися від примусу і замість цього залучати та стимулювати окуповане 

населення, що, у свою чергу, підсилює сприятливе становище та дозволяє 

просуватися до умов, що призводять до успішного завершення окупації [25, с. 

14]. Вчений, також, визнає, що стратегія примусу є дороговартісною для 

окупанта, однак, примус може бути успішним, якщо окупант прийме добре 

обдуману стратегію примусу й буде готовий сплати високу ціну за тривалі 

військові зусилля [25, с. 54]  

За коментарем Е. Маркума, вибір стратегії дає зрозуміти, як окупант 

намагається досягти бажаних для себе післявоєнних цілей. Стратегії 

відображають засоби, а також витрати, які окупант, вірогідно, понесе для 

досягнення своїх цілей [12, с. 72]. Дослідник виділяє три основні стратегії 

контролю з боку окупанта по відношенню до окупованих еліт: домінування, 

акомодації та диктату. При домінуванні окупант зводить до мінімуму 

повноваження еліт на прийняття політичних рішень та використовує загрози 

застосування сили, коли це необхідно, щоб спонукати еліти до реалізації 

нав’язаної окупантом політики. Реалізуючи стратегію акомодації, окупант 

дозволяє елітам мати або відновити значну частину владних повноважень і 

пропонує поступки або спільні дії, щоб заручитися підтримкою еліт. При 

цьому, окупант не жертвує повністю своєю владою, оскільки залишає за собою 

контроль у сфері безпеки. Здійснюючи диктат, окупант надає елітам деяку 

владу у сфері прийняття політичних рішень і, в залежності від дій еліт, 
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поступками або погрозами домагається від останніх взяття на себе бажаних для 

окупанта зобов’язань. Ключову відмінність від домінування дослідник бачить в 

тому, що окупант змушує еліти вживати дії, які принесуть їм мир. Відмінність 

від акомодації полягає в тому, що еліти сильно обмежені у прийнятті рішень і 

ніяких поступок не передбачається без дотримання деяких критеріїв, яких 

вимагає окупант [12, с. 113]. Крім того, в залежності від конкретних цілей 

окупанта, дослідник додатково виокремлює стратегії експропріації, реквізиції 

та цивільного примусу. Експропріація передбачає експлуатацію природних і 

виробничих ресурсів підконтрольних територій з метою отримання вигоди від 

війни. На відміну від експропріації, реквізиція обмежується відшкодуванням за 

рахунок окупованих витрат, понесених на утримання військ на чужій території. 

Стратегія цивільного примусу полягає у застосуванні окупантом насильства 

проти населення окупованої території та включає в себе такі незаконні дії, як: 

примусове вербування у збройні сили окупанта, насильницьке переселення 

народів, примусову працю, масові арешти, захоплення заручників, невибіркові 

вбивства цивільного населення в ході окупації тощо [12, с. 116-120].  

В цілому, можна дійти висновку, що при розподілі влади між окупантом 

та окупованими елітами можна всі прояви політики окупантів агрегувати у дві 

великі стратегічні матриці: примус/конкуренція vs компроміс/пристосування. 

Звідси можна виділити два типи стратегій окупанта: примусу та кооптації. 

Дійсно, не вбачається доцільним виділяти стратегії «домінування», «диктату», 

«репресій», оскільки все це можна розглядати як прояви примусу окупантів по 

відношенню до окупованих. Аналогічно, немає потреби у виокремленні 

стратегії легітимації, оскільки, кооптуючи місцеві еліти та залучаючи 

населення окупованих територій до діяльності окупаційного режиму, окупант 

прагне до легітимації свої влади. Разом з цим, обґрунтованим видається 

виокремлення стратегій по відношенню до використання ресурсів – як тих, що 

перебувають в розпорядженні окупантів, так і тих, що мають окуповані. 

Неоінституціоналізм раціонального вибору виходить з гіпотези, що актори 

прагнуть до взаємовигідного обміну ресурсами та їх максимізації. За 
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твердженням О. Фісуна, спираючись на доступні стратегії, ресурси і види 

капіталу, актори прагнуть максимізувати свій вплив на політичному полі та за 

можливістю цілком захопити його (актори діють у політичній сфері, 

переслідуючи передусім свої особисті інтереси; намагаються максимізувати 

свій виграш, одночасно зменшуючи витрати на його одержання [155]. Окупанту 

у зв’язку з цим доступні дві стратегії: стимулювання та експропріації. У 

першому варіанті окупант прагне в обмін на власні ресурси придбати 

лояльність окупованих, у другому – експлуатує ресурси підконтрольних 

територій для покриття транзакційних витрат на управління ними, водночас, 

втрачаючи лояльність інсайдерів окупаційного режиму. Кореляції стратегій та 

ресурсів окупанта з лояльністю окупованих відображена на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Модель кореляції стратегій та ресурсів окупанта 

з лояльністю окупованих акторів 

(розробка дисертанта) 
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транзакційні витрати на управління підконтрольними територіями за рахунок 

окупованих і сприятиме отриманню окупантом від них деяких ресурсів, 

передусім, інформаційних, адміністративних і політичних. 

Виходячи з викладеного, стратегія кооптації є найбільш вигідною для 

окупанта в аспекті раціонального вибору. Дійсно, кооптуючи місцеві еліти та 

делегуючи їм значну частину повноважень й, водночас, надаючи їм частину 

ресурсів, окупант створює стабільні довготривалі маріонеткові окупаційні 

режими, які завдяки цьому за кількісними показниками превалюють над 

іншими типами окупаційних режимів. Так, станом на 1 січня 2021 р. у світі 

нараховується 12 окупаційних режимів, з них за типом контролю (у порядку 

зростання): міжнародних – 1, державних – 5, за довіреністю – 6. Середня 

тривалість існуючих окупаційних режимів за довіреністю станом на 1 січня 

2021 р. перевищила 22 роки. Усього за період з 1991 до 2020 рр. включно лише 

один окупаційний режим за довіреністю припинив своє існування, що стало 

можливим, у першу чергу, за рахунок військово-дипломатичних зусиль 

законного суверена. Так, у 1995 р. завдяки успішно проведеним військово-

визвольним операціям «Блискавка» та «Буря» Хорватії вдалося звільнити 

частину території, що протягом чотирьох років перебувала під контролем 

маріонеткового псевдо-державного формування «Республіка Сербська Країна» 

у її східній частині, відомій як Кнінська Країна. Після проведення операції 

«Буря» іншу окуповану просербськими силами територію, розташовану у 

Східній Славонії, було повернуто Хорватії шляхом мирної реінтеграції у 1996-

1998 рр. завдяки діяльності Тимчасової адміністрації Організації Об’єднаних 

Націй для Східної Славонії, Барані та Західного Срема (UNTAES), створеної на 

виконання так званої «Ердутської угоди» від 15 листопада 1995 р., підписаної 

представниками Хорватії та сепаратистів [156, с. 9; 157; 158]. Водночас, як 

відмічає колишній посол у Хорватії, Боснії і Герцеговині О. Левченко, не тільки 

завдяки військовим успіхам вдалось припинити цей окупаційний режим. Перед 

1995 р. лідери сербських сепаратистів у Хорватії та Боснії (Мілан Мартич та 

Радован Караджич), «своєрідні Плотницький та Захарченко», розсварилися з 
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президентом Сербії С. Мілошевичем, у зв’язку з чим Белград скоротив обсяги 

допомоги маріонетковим арміям на окупованих територіях. Крім того, в період, 

коли хорватська армія готувалася до заключної визвольної операції «Буря», 

найвище політичне керівництво Хорватії знало, що війська з Сербії не підуть на 

допомогу сепаратистам, оскільки Мілошевич отримав від країн Заходу гарантії 

особистої безпеки в обмін на відмову від військової допомоги сербським силам 

у Хорватії [156, с. 9]. Вказаний приклад ілюструє, серед іншого, що успішна 

кооптація неможлива без належного рівня ресурсозабезпеченості місцевих еліт, 

підпорядкованих окупанту. 

Окупованим акторам, на відміну від окупанта, доступний власний 

арсенал стратегій: колабораціонізму, нейтралітету та опору.  

Під колабораціонізмом (від фр. collaboration – співпраця) у самому 

широкому сенсі розуміється співпраця окупованих з окупантом. 

Колабораціонізм є досить поширеним феноменом в окупаційних режимах, 

історичним хрестоматійним прикладом якого вважається маріонетковий уряд 

маршала Анрі-Філіпа Петена в окупованій нацистами Франції у період Другої 

світової війни. Пронацистські уряди, також, були утворені в Бельгії, Норвегії, 

Данії, Нідерландах, Греції, Сербії, Хорватії [105, с. 9-10]. Поширеність 

колабораціонізму у період Другової світової війни обумовила його подальшу 

експлікацію в історичних, правознавчих, політологічних дослідженнях. Як 

відмічає М. Ґехтер, офіційні історіографії країн, що зазнали окупації, часто 

романтизують їх опір. Це призводить до тенденції перебільшувати самооцінку 

та героїзм місцевого населення та применшувати його колабораціоністські 

схильності [101, с. 97]. М. Ґехтер визначає колабораціонізм як будь-який вид 

допомоги, добровільно наданий місцевим населенням окупаційній державі. 

Вчений окреслює два основні типи співпраці: колабораціонізм, заснований на 

ідеологічній ідентифікації з окупантом, та державна співпраця, прагматичне 

рішення працювати з окупантом з метою підтримання громадського порядку та 

працюючої економіки. Крім того, суто власні інтереси індивідів можуть бути 

третьою причиною, по якій вони йдуть на співпрацю з окупантом [101, с. 105] 
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У спільному з О. Відаль-Апарісіо дослідженні М. Ґехтер пропонує оригінальну 

модель колаборації на мікрорівні окупаційних режимів (див. рис. 2.3), яка 

передбачає, що рівень співпраці обумовлений функціональною залежністю 

місцевих від окупантів у питанні доступу до особистих благ порівняно з 

місцевою спільнотою. Чим вище, за висловом дослідників, «нетто-блага», що 

надаються окупантом місцевій спільноті, тим вище вірогідність 

співробітництва. І, навпаки, чим більше для конкретних вигодонабувачів нетто-

благ від місцевих спільнот, тим менше вірогідність співпраці з окупантом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Модель колаборації з окупаційним режимом  

(М. Ґехтер та О. Відаль-Апарісіо) [45, с. 446] 

 

Однак, зазначає М. Ґехтер, колабораціоністи потрібні й безпосередньо 

окупантам, оскільки знижують їх витрати на контроль за діяльністю 

окупаційного режиму. Не в інтересах іноземних правителів підривати владу 

колабораціоністів, від яких перші частково залежні у питаннях забезпечення 
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соціального порядку, що є передумовою для досягнення будь-якої з цілей 

іноземців при окупації чужої країни [101, с. 83]. За словами М. Семіряги, ніяка 

окупаційна армія не може обійтись без співробітництва з владою та населенням 

окупованої країни. Без такого співробітництва окупаційна система не може 

бути дієздатною. Вона потребує перекладачів, спеціалістів-адміністраторів, 

господарників, знавців політичного устрою, місцевих звичаїв тощо [106, с. 5]. 

При експлікації стратегії колабораціонізму слід врахувати, також, поділ 

колабораціонізму за суб’єктивним чинником: на добровільний та вимушений. 

За коментарем українського дослідника цієї проблематики Є. Письменського, 

до вимушеної співпраці вдаються ті місцеві мешканці окупованої території, хто 

за об’єктивних обставин (застосування заходів примусу, відсутність засобів для 

існування або/та можливості для евакуації, й, зрештою, інші, спричинені 

воєнними діями, істотні фактори), змушені проти своїх переконань та волі 

співпрацювати з окупантом [105, с. 89]. Слід погодитись з думкою Б. Ковальова 

про те, що цивільний колабораціонізм великою мірою носить вимушений 

характер [104, с. 12].  

Не можна не врахувати й розподіл колабораціонізму в залежності від 

сфер співпраці з окупантом. В. Шайкан, виходячи з цього критерію, пропонує 

такі різновиди колабораціонізму: політичний, адміністративний, військовий, 

економічний, побутовий та культурний. За визначенням дослідниці, політичний 

колабораціонізм – це співпраця з ворогом на ідейних засадах, адміністративний 

колабораціонізм – форма співпраці з ворогом лояльних осіб з місцевого 

населення в органах управління різного рівня, діяльність яких керована і 

контрольована окупантами; військовий колабораціонізм – добровільна і 

вимушена служба у військових формуваннях окупанта; економічний 

колабораціонізм – співпраця у будь-яких галузях економіки на користь ворога; 

побутовий колабораціонізм пов’язаний зі встановленням доброзичливих 

стосунків між окупантами і місцевим населенням, котрі не наповнені 

злочинним змістом (наприклад, попередження окупантів про заміновані 

будинки, шляхи, послуги у якості провідників, добровільне пропонування 
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продуктів харчування, запрошення на родинні свята тощо); культурний 

колабораціонізм – співпраця з окупантами у духовній сфері, яка сприяє 

поширенню серед населення вірнопідданських почуттів, задовольняє інтереси 

окупаційної влади і сприяє високому психологічному настрою окупантів [107, 

с. 51-52]. 

Таким чином, на нашу думку, стратегія колабораціонізму – це свідома, 

активна та систематична співпраця місцевих акторів з окупантом та його 

довіреними особами, спрямована на забезпечення сталого та ефективного 

функціонування окупаційного режиму. Поняття стратегії не охоплює 

спорадичні прояви колабораціонізму серед цивільного населення, обумовлені 

необхідністю виживання мешканців на окупованій території. 

Стратегія нейтралітету займає проміжне становище між 

колабораціонізмом та опором. Деякі місцеві актори, зокрема, частина еліт, 

можуть уникати як активної співпраці, так і відкритої конфронтації з 

окупантом. Е. Маркум називає таку модель поведінки привабливою для еліт, 

адже дозволяє їм отримати «відстрочку взяття на себе зобов’язань перед 

окупантами» [12, с. 81]. Відстрочка зобов’язань підвищує витрати окупаційної 

держави й, отже, може призвести до зменшення її вимог, тим самим 

зменшивши для еліт витрати на дотримання або взагалі до завершення окупації 

без досягнення окупантом своїх цілей [12, с. 81]. З іншого боку, нейтралітет і 

пасивна поведінка окупованого населення є одним з факторів, що сприяє 

сталому функціонуванню окупаційного режиму. Як відмічає Р. Петерсен, 

населення окупованих територій прагне нейтралітету, щоб уникнути санкцій та 

погроз з боку окупанта [114, с. 228]. У той же час, вчений підкреслює, що 

чинником руху населення від нейтралітету до опору можуть стати сигнали від 

еліт, здатних до самореабілітації [114, с. 271]. За його поясненням, правлячі 

еліти, як і дисиденти, найбільш чутливі до міжнародних подій. Поєднання 

міжнародного контексту та певних початкових зрушень всередині місцевої 

спільноти може змусити правлячу еліту повірити в те, що кращою стратегією 

стане керівництво демонстраціями, а не слідування за ними [114, с. 256]. 
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Вчений наводить приклад лідерів Комуністичної партії Литви, які наприкінці 

1980-х рр. підтримали протестні настрої місцевого населення проти 

радянського окупаційного режиму, що дозволило їм реабілітуватися за свою 

співпрацю з радянською владою [114, с. 257-260]. Таким чином, нейтралітет 

еліт і мас, у залежності від зовнішніх та внутрішніх чинників, може перерости в 

опір окупаційному режиму. 

Під опором розуміється тип політичної діяльності, який навмисно уникає 

звичайні політичні канали та використовує неінституційні (а часто й незаконні) 

форми дій проти опонента. Громадянській опір використовує соціальні, 

психологічні, економічні та політичні методи, у тому числі бойкоти, страйки, 

протести та інші акти громадянської непокори і відмови від співпраці, а також 

мобілізацію громадськості на протидію або підтримку різноманітної політики, 

спрямованої на позбавлення супротивників легітимності та позбавлення або 

обмеження їх ресурсів [159, с. 12]. Опір може мати насильницький та 

ненасильницький характер і проявлятись у формі дій, бездіяльності або їх 

комбінації. 

Існує декілька теорій, що пояснюють вибір місцевими акторами стратегій 

опору окупаційним режимам: націоналізму, структур можливостей, зовнішніх 

загроз, політичної дезорганізації. 

Теорія націоналізму (Б. Андерсон, Е. Гелнер, К. Дойч, Г. Касьянов, Б. 

Позен, Е. Сміт, Дж. Снайдер) виходить з гіпотези, що опір окупантам 

обумовлений націоналістичними почуттями окупованого населення. За 

визначенням Е. Гелнера, наведеним у його основоположній праці «Нації та 

націоналізм» (1983), «націоналізм – це політичний принцип, згідно з яким 

політична та національна одиниці мають збігатися». Далі вчений констатує, що 

«існує чимало варіантів порушення націоналістичного принципу». При цьому, 

одним з найбільш неприйнятних для націоналістичного почуття варіантом 

порушення принципу є ситуації, коли правителі політичної одиниці належать 

до нації, до якої не належить більшість підданих. Для націоналістів такий стан є 

найнестерпнішим порушенням політичних норм. Подібна ситуація, пише 
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вчений, «може бути наслідком поглинення певної національної території 

більшою імперією або наслідком панування чужоземної групи» [109, с. 1]. У 

більш пізній своїй праці «Націоналізм» (1997) вчений доходить висновку, що 

«найбільша турбота націоналістів – не допустити чужинців до головних посад у 

державі» [110, с. 6]. 

Представники модерністського підходу вважають націоналізм продуктом 

сучасної епохи, що виник у результаті індустріалізації, демократії та 

капіталізму [108, с. 233; 109, с. 40]. Крім того, націоналізм став не лише 

ідеологією, а й військовим нововведенням. За твердженням Б. Позена, після 

Французької революції націоналізм дозволив створити масову мобілізацію, яка 

значно посилила мобілізаційний потенціал держави [112]. У модерну епоху 

націоналізм посилив інтенсивність війн завдяки почуттям колективної 

ідентичності та самопожертви. Однак, слід констатувати, що ступінь 

«націоналізації суспільства» може бути різною й, відтак, різним може бути опір 

окупаційним режимам. Деякі теоретики націоналізму вважають, що на ступінь 

націоналізації суспільства впливає система освіти. На думку прибічника 

комунікаційного підходу К. Дойча, поява масової грамотності, як й інших форм 

масової комунікації, сприяла виробленню почуття національної приналежності 

[111, с. 188]. Також, теорія націоналізму пояснює мотивацію участі індивідів у 

колективних діях. За твердженням П. Лібермана, «невеликий бунт найбільш 

патріотично налаштованих може переконати наступних за ступенем 

патріотизму, що суспільні та приватні вигоди від повстання тепер перевищують 

витрати» [103, с. 23]. Також, вчений підкреслює ресурсозалежність опору, 

зазначаючи, що у противників режиму повинно бути достатньо ресурсів, щоб 

забезпечити гарні шанси на успіх. На його думку, жоден транзит не може бути 

ініційований виключно опонентами режиму, який зберігає монолітність, 

спроможність і схильність до застосування репресій [103, с. 22]. 

Теорія структур можливостей (С. Калівас, С. Колард-Векслер, Р. 

Петерсен). Націоналізм може дати ідеологічний імпульс для боротьби з 

окупаціями,  однак учасники опору – раціональні люди, чутливі до витрат і 
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вигод опору. Структури можливостей пояснюють опір, виділяючи військові, 

соціальні, економічні та географічні фактори, що перешкоджають або сприяють 

мобілізації та бойовим діям [50, с. 38]. Іноді поєднання декількох факторів 

підсилює можливості опору (наприклад, бідний регіон і, одночасно, 

важкодоступна гориста місцевість) [113, с. 319]. С. Колард-Векслер називає 

декілька чинників, що впливають на об’єктивні можливості опору. По-перше, 

окупанти можуть стримувати опір, розміщуючи значну кількість військ на 

окупованій території або іншим чином демонструючи свою силу; по-друге, 

притулок для повстанців і допомога іноземної держави можуть полегшити 

боротьбу груп опору; по-третє, географічні особливості окупованої території, 

такі як конфігурації, рельєф та міжнародні кордони можуть сприяти опору. 

Територія, яка сильно ізольована перепонами на кшталт пустель і океанів, 

полегшує загарбникам блокування та подолання спротиву. Також, складний 

рельєф місцевості може пливати на вірогідність повстанського руху; по-

четверте, економічні умови в окупованій державі теж можуть вплинути на 

схильність до опору окупації. Презюмується, що низький рівень економічного 

розвитку знижує альтернативну вартість взяття до рук зброї, тоді як упущений 

дохід буде вищий у більш багатих державах, що призведе до збільшення 

альтернативних витрат бойових дій. Крім того, оскільки економічна 

модернізація сильно корелює з урбанізацією й оскільки щільність населення 

збільшує здатність окупанта контролювати населення, економічний розвиток 

може послабити опір; по-п’яте, різниця у структурі та згуртованості суспільств 

допомагає пояснити різницю у спротиві. Згуртовані суспільства ліпше здатні 

погрожувати відповідними діями колабораціоністам. Слабкі ж спільноти, 

напроти, у кращому випадку зможуть мобілізувати пасивний спротив окупації 

[50, c. 39-44]. У той же час, вчений критично ставиться до ролі структур 

можливостей при опорі окупаційним режимам. На його думку, військові, 

географічні та економічні фактори не викликають прямого опору. «Окуповані 

групи населення не будуть ініціювати опір просто тому, що вони озброєні чи 

бідні, або тому що мешкають навколо високих гір та густої рослинності. 
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Структури можливостей – це в кращому випадку засоби підтримки або 

посередники, а не фактори чи рушійні сили опору» [50, c. 45]. 

Теорія зовнішньої загрози (Д. Едельштейн). Згідно реалістичної концепції 

Д. Едельштейна, окупація зазнає успіху, якщо окупант і окуповане населення 

визнають спільну зовнішню загрозу окупованій території. За таких обставин у 

окупанта з’являється стимул запропонувати захист території, в яку він готовий 

вкласти значні ресурси, а окуповане населення прийме такий захист як 

необхідний для себе. В результаті окуповане населення буде вчиняти незначний 

опір окупанту, надаючи йому час для відновлення політичних та економічних 

інститутів в окупованій країні і створення умов, що сприяють успішному 

виведенню військ. Націоналістично налаштоване населення буде готовим 

применшити своє прагнення до самовизначення, якщо це дозволить захистити 

його від зовнішньої загрози [25, с. 23]. Згідно з теорією вченого, 6 з 7 окупацій, 

які зіштовхнулись із зовнішньою загрозою у період з 1815 до 2003 рр., 

завершилися успішно, порівняно з 1 з 11 окупацій, де такої загрози не було 

[160]. Для прикладу, вчений пояснює успіх американських післявоєнних 

окупацій у Західній Німеччині та Японії тим, що окупант і місцеве населення 

усвідомлювали спільну зовнішню загрозу у вигляді СРСР. У той же час вчений 

спрогнозував провал американців в Іраку, де зовнішньої загрози у вигляді 

третьої сторони не існувало [160]. Також, вчений наводить приклад успішної 

окупації ООН Східного Тимору, де місцеве населення погодилось на пряме 

зовнішнє управління ООН, включаючи розміщення військ на своїй території, в 

період з 1999 до 2002 рр. з метою захисту від повторної інтервенції з боку 

попереднього окупанта, Індонезії [25, с. 141]. 

Теорія загроз Д. Едельштейна не позбавлена недоліків, оскільки зовнішні 

загрози складно піддаються верифікації. Загрози рідко бувають 

самоочевидними, різні місцеві актори можуть по-різному сприймати зовнішні 

загрози, еліти можуть трактувати їх не так, як це роблять маси. Самі окупанти 

можуть маніпулювати масами, щоб створити «зовнішню загрозу». Фокус 

досліджень вченого спрямований, переважно, на повноцінні міждержавні війни, 
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проте сучасні окупаційні режими часто є продуктом гібридних війн, що 

маскуються під недержавні або внутрішньодержавні конфлікти. Окупантам для 

досягнення своїх цілей буває достатнім захопити не всю, а частину території 

цільової держави, як це відбулось на Кіпрі, у Молдові, Грузії, Україні тощо. 

Сучасні окупанти застосовують технології гібридних війн щодо населення, 

зміщуючи акцент зовнішньої загрози на законного суверена, намагаючись 

перетворити батьківську державу в зовнішнього актора по відношенню до 

свого населення, який нібито становить для нього екзистенційну небезпеку. 

Теорія політичної дезорганізації (С. Колард-Векслер). Для пояснення 

причин опору С. Колард-Векслер пропонує оригінальну теорію політичної 

дезорганізації, під якою він розуміє порушення окупантом внутрішнього 

розподілу влади на окупованій території. Місцеві актори у таких випадках 

зважують безпосередні ризики опору та витрати ослаблення їх політичних 

позицій у майбутньому. Вчений вказує на те, що розуміння опору почасти як 

внутрішньої боротьби за владу на окупованій території, а не як простий 

рефлекс проти іноземного вторгнення, може допомогти пояснити, чому тільки 

певні групи беруть до рук зброю. Теорія політичної дезорганізації прогнозує, 

що опір буде сильнішим, коли сторонні актори вноситимуть зміни у політичний 

баланс сил [50, с. 96]. Окупанти при встановленні нового режиму на зайнятих 

територіях мають дефіцит внутрішньої легітимності. Наприклад, зміна 

правлячих еліт, яка носить ендогенний характер, внаслідок місцевих 

політичних процесів, а не в результаті іноземного нав’язування, може 

сприйматись як більш легітимна та така, що краще відображає внутрішній 

баланс сил. І, навпаки, примусова зміна представників правлячого режиму, 

нав’язана іноземцями, може розглядатись як незаконна [50, с. 96]. Для 

пояснення неоднорідності в опорі місцевих акторів нав’язаним іноземцями 

змінам вчений приводить приклад окупації НАТО Афганістану, у якому опір 

окупації мав не загальнонаціональний характер, а зосереджувався у регіонах, де 

переважало пуштунське населення. У пуштунів був найбільший стимул до 

опору, оскільки таліби мали майже виключно пуштунське походження, і 
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повалення внаслідок багатосторонньої інтервенції та окупації у 2001 р. режиму 

талібів змінило баланс не на користь пуштунської спільноти [50, с. 154]. Отже, 

маргіналізація окремих сегментів еліт, які до окупації займали домінуюче 

становище у місцевій спільноті, є одним із факторів опору.  

Ще однією формою політичної дезорганізації є перегляд конституційного 

ладу окупованої країни, процес, який П. Стьорк називає «нав’язаним 

конституціоналізмом» [21, с. 15]. Прийняття нових конституцій і законів, 

спрямоване на демократичні перетворення всередині місцевих спільнот, було 

характерним як для трансформаційніх окупацій першого покоління у 

післявоєнній Німеччині та Японії, так і в сучасних прикладах окупацій 

Камбоджі, Боснії, Косово, Іраку та Афганістану. Як свідчать два останніх 

приклади, конституційні зміни, запроваджені окупантами, не враховували 

інтереси всіх основних політичних сил, що призвело їх до опору як 

стратегічного вибору у боротьбі за владу на окупованих територіях. 

Синтез різних теорій опору дозволяє нам представити загальну модель 

опору окупаційним режимам, яка враховує різноманітні фактори, що впливають 

на вибір вказаної стратегії місцевими акторами (див. нижче схему 4). Дійсно, не 

існує якоїсь певної домінуючої теорії, яка б могла претендувати на 

універсальне пояснення опору окупантам. В одних випадках сильнішими 

будуть націоналістичні мотиви, в інших – боротьба різних груп за своє 

політичне становище під час окупаційного режиму, в третіх – військові  

фактори та силові ресурси сторін.  

Як нами проілюстровано вище на рис. 2.2, стратегії акторів режиму 

перебувають у діалектичній взаємозалежності з ресурсами. Існують різні 

класифікації ресурсів. Широко розповсюдженою є класифікація ресурсів у 

залежності від основних сфер життєдіяльності. За цим критерієм виділяють 

економічні, соціальні, культурно-інформаційні та примусові (силові) ресурси 

[161]. Виходячи з гіпотези, що окупаційні режими носять примусовий характер, 

на особливу увагу заслуговує емпірична перевірка силових ресурсів окупантів, 

а саме: їх військової компоненти, а також їх співвідношення з силовими 
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ресурсами окупованих держав. У реалістичний теорії міжнародних відносин 

баланс сил має значення для пояснення прийняття державами рішень щодо війн 

і окупацій по відношенню один до одного. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Модель опору окупаційним режимам (розробка дисертанта) 
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сукупність військових можливостей окупанта у такому разі слугує 

стримувальним фактором для місцевих акторів окупаційного режиму. Крім 

того, розуміючи баланс між військовими потужностями окупанта та законного 

суверена, місцеві актори можуть раціонально оцінювати шанси вигнаного 

уряду на повернення територій й, відповідно, будувати свої стратегії, виходячи 

з цих прогнозів. 

Одним з найбільш авторитетних джерел інформації про військові 

потужності держав є щорічний бюлетень Міжнародного інституту стратегічних 

досліджень «Військовий баланс» (The Military Balance), що містить досить 

розгорнуту оцінку військової спроможності та оборонного комплексу держав 

світу, яка, зокрема, охоплює дані про чисельність збройних сил (регулярних 

військ), резервів, різних воєнізованих формувань. При виборі кейсів для 

порівняння одиницею аналізу є держави-окупанти та держави-суверени, тобто 

загальновизнані члени ООН. За рік аналізу взято 2018 р., коли Туреччиною 

встановлено останній у наборі даних окупаційній режим під час військової 

операції у сирійському Афріні [162] Також, для порівняння беруться окупаційні 

режими, що тривали станом на 2018 р., за виключенням Ефіопії/Еритреї, які у 

2018 р. мирним шляхом вирішили питання деокупації еритрейської території 

навколо міста Бадме [163, с. 50-51]. Таким чином, для порівняння визначено 

наступні кейси окупантів/суверенів: Ізраїль/Сирія, Туреччина/Кіпр, 

Росія/Молдова, Вірменія/Азербайджан, Росія/Грузія, Росія/Україна, 

Туреччина/Сирія. 

Наведені дані (див. рис. 2.5) свідчать, що окупаційні держави, як правило, 

мають значну перевагу у військових ресурсах перед окупованими державами, 

що можна вважати одним із екзогенних факторів існування окупаційних 

режимів. Так, військово-оборонні сили Ізраїлю за кількісними показниками 

перевищують сирійські сили в 2,2 рази, Туреччини – сирійські та кіпрські – в 3 

та 13,5 раз, відповідно, Росії – українські, молдовські та грузинські – в 3, 52 та 

133 рази, відповідно. 



103 
 

 

 

Рис. 2.5. Кількісні параметри сукупних військово-оборонних сил окупаційних і 

окупованих держав, у тис. чол. (дані: «Військовий баланс» за 2018 р. [164])  
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ОДКБ тим, що безпосередньо «на Вірменію ніхто не посягав», а Нагорний 

Карабах і прилеглі до нього території «є невід’ємною частиною Азербайджану» 

[166]. Р. Ібрагімов вказує й на економічне підґрунтя військового успіху 

азербайджанської сторони: реалізацію Азербайджаном стратегії багаторічної 

ізоляції Вірменії від регіональних економічних проектів, закриття кордонів із 

Азербайджаном і Туреччиною, внаслідок чого Вірменія у перше десятиріччя 

2000-х рр. щорічно втрачала 10-30% свого ВВП. Крім того, свою роль зіграли й 

політичні причини: прихід до влади у Вірменії внаслідок «оксамитової» 

революції лідера опозиції Н. Пашиняна. За словами колишнього посла Вірменії 

в РФ С. Григоряна, на пасивну позицію Кремля у карабаській війні, імовірно, 

вплинув фактор антипатії Путіна до Пашиняна, оскільки (мовою оригіналу): 

«известно, что Путину не очень нравятся люди, которые приходят к власти 

через митинги, через революции» [167]. 

Враховуючи викладене, військові ресурси грають важливу роль у 

прийнятті окремими державами рішень щодо окупацій чужих територій та їх 

подальшого утримання, однак, сукупність інших факторів, також, визначає 

стабільність окупаційних режимів, у тому числі ендогенного характеру, таких 

як рівень опору та колабораціонізму місцевої спільноти, відносини між 

окупантом та елітами, ресурси акторів окупованих територій тощо. 

 

2.3. «Ефективний контроль» та «правила гри» в окупаційних 

режимах 

 

Актори, стратегії та ресурси є необхідними елементами політичної «гри» 

в окупаційних режимах, однак, самі по собі не пояснюють інституціональні 

особливості цих режимів, зокрема, необхідно надати відповідь на питання, 

завдяки чому протягом тривалого часу окупантам вдається забезпечити 

контроль окупованих територій та реалізацію своїх владних повноважень. 

Наприклад, не завжди застосування примусу та великих ресурсів, у тому числі 

розміщення на іноземній території збройних сил окупанта, свідчить про 



105 
 

наявність реального контролю за діяльністю місцевих акторів. Спробуємо 

сформулювати відповіді на питання, як інституціонально забезпечується влада 

окупанта, за допомогою понять «ефективний контроль» та «правила гри».  

Ефективний контроль пов'язаний з питанням здійснення іноземними 

державами влади на зайнятих територіях. Доктринальні принципи здійснення 

окупаційної влади, виражені у статтях 42 і 43 Гаазького положення, 

передбачають три взаємопов’язані умови, що свідчать про наявність і 

здійснення влади de facto окупантом замість законного суверена: 

1) фізична присутність збройних сил однієї держави на території іншої 

держави без її згоди; 

2) істотна або повна нездатність ефективної місцевої влади здійснювати 

свої повноваження в силу необґрунтованої присутності іноземних сил. 

3) здійснення повноважень на всій території або її частинах іноземними 

силами замість місцевої влади. 

Таким чином, за доктринальним підходом, фактичне перебування 

території під владою противника і є критерієм її «ефективності», тобто 

здатності управляти окупованою територією [168]. 

Концепція, що пояснює критерії наявності фактичної влади окупанта на 

чужій території, називається «ефективним контролем». Згадуючи дефініцію 

окупації Е. Бенвеністі як «ефективного владного контролю», можна зробити 

висновок, що концепція є ключовим елементом у кваліфікації певних ситуацій 

як окупаційних режимів. На думку Й. Дінштейна, ефективний контроль є 

неодмінною умовою окупації, проте визначення точного обсягу контролю, який 

об’єктивно вважається «ефективним», вчений називає «нездійсненною 

проблемою», і далі пояснює: «обставини варіюються від однієї окупованої 

території до іншої й ступінь необхідного ефективного контролю може залежати 

від місцевості, щільності населення та багатьох інших міркувань [38, с. 43]. 

Ефективний контроль не обов’язково є повним контролем. Д. Тюрер і М. 

Макларен стверджують, що окупація існує тоді, «коли сторона конфлікту 

здійснює певні владні повноваження на території супротивника» [169]. Е. 
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Маркум підкреслює, що вчені-міжнародники під цієї концепцією розуміють те, 

що держава активно бере участь в управлінні окупованою територією, а не те, 

що вона здійснює це оптимальним чином. У зв’язку з цим, на його думку, 

більш точним формулюванням влади окупанта на зайнятих територіях є 

«активний контроль», а не «ефективний контроль» [12, с. 30]. На нашу думку, 

слід послуговуватись саме терміном «ефективний контроль» (effective control), 

оскільки він узгоджується з критерієм «фактичності» влади окупанта, 

передбаченим ст. 42 Гаазького положення, і в цьому сенсі має цінність для 

політологічних досліджень окупацій через призму як формальних (юридичних), 

так і неформальних інститутів, яким політична наука приділяє значну увагу. 

Дослідники, зазвичай, пов’язують появу концепції «ефективного 

контролю» з рішенням Міжнародного Суду у справі «Про військову та 

напіввійськову діяльність» (Нікарагуа проти США, 1986 р.). У цій справі 

Нікарагуа позивалась проти США у зв’язку із фінансуванням та підтримкою 

США «контрас» у Нікарагуа, які вели партизанську війну проти уряду держави 

упродовж 1980-1990 рр. Нікарагуа посилалась на те, що США контролювали дії 

«контрас» під час протистояння, отож країні слід присвоїти поведінку цих осіб, 

тобто США як держава мала б нести відповідальність за порушення 

міжнародного гуманітарного права, які вбачали у діях «контрас» [170]. Однак, 

насправді, теоретичні постулати «ефективного контролю» були сформульовані 

вченими-міжнародниками у середині XX ст. Чи не вперше ця концепція 

згадується у праці вченого-політолога з Міннесотського університету Г. фон 

Глана «Окупація території супротивника: коментарії до права та практики 

військової окупації», опублікованій у 1957 р. У ній вчений висуває тезу, згідно 

з якою «окупація не розпочинається до тих пір, доки сили держави не 

встановлять ефективний контроль над територією держави-супротивника» [171, 

с. 28] Г. фон Глан підкреслює цей момент при визначенні різниці між 

інтервентами та окупантами: «у першому випадку сили вторгнення ще не 

зміцнили свій контроль до такого ступеня, щоб можна було сказати, що 

встановлено повністю упорядковане управління» [171, c. 29]. Фахівець МКЧХ 
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Т. Ферраро у зв’язку з цим стверджує, що ефективний контроль в принципі 

досягається тоді, коли окупаційна держава завдяки своїй присутності на місцях 

має можливість не тільки здійснювати владу, але й приймати на себе обов’язки, 

покладені на неї згідно з міжнародним гуманітарним правом [117, с. 145].  

Повертаючись до рішення Міжнародного Суду у справі Нікарагуа проти 

США, слід зазначити що це був перший випадок практичного застосування 

концепції ефективного контролю, в основі якого полягало питання, чи може 

держава (США) нести міжнародно-правову відповідальність за дії недержавних 

суб’єктів («контрас»), адже саме держави наділені повною міжнародною 

правосуб’єктністю. Практичне застосування указаної концепції з метою 

конкретного визначення, чи може поведінка недержавних суб’єктів 

присвоюватись державі, отримала назву «тест ефективного контролю». Суд, 

застосовуючи цей тест, постановив, що США не можуть нести відповідальність 

за дії «контрас», оскільки не здійснюють ефективний контроль над їх 

операціями, зазначивши, що: «фінансування, організація, підготовка, 

забезпечення, озброєння «контрас», вибір… цілей та планування усіх їх 

операцій не є достатніми підставами, щоб спричинити відповідальність США за 

їх дії… ефективний контроль передбачає керівництво, забезпечення, та надання 

інструкцій щодо кожної конкретної операції, які потягли за собою порушення 

міжнародного права, прав людини або міжнародного права війни та миру» 

[172]. 

Для визначення ефективного контролю Міжнародний Суд, також, 

застосовує класичний критерій фізичної присутності сил іноземної держави на 

чужій території. Так, у справі «Воєнні дії на території Конго (ДРК проти 

Уганди, 2005 р.) суд зауважив: «для того, щоб дійти висновку про те, чи є 

держава, збройні сили якої присутні на території іншої держави внаслідок 

інтервенції, «окупаційною державою»… Суд повинен вивчити, чи наявні 

достатні докази, щоб продемонструвати, що вказана влада… була фактично 

встановлена та застосована державою-учасником на досліджуваних 

територіях… Суд повинен буде переконатися не лише у тому, що збройні сили 
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Уганди в ДРК були розміщені у певних місцях, але й що вони замінили своєю 

владою владу конголезького уряду» [173]. Враховуючи встановлення в ході 

розгляду справи факту перебування збройних сил Уганди у 1998-2003 рр. на 

території ДРК, рішенням від 19 грудня 2005 р. Суд визнав, що Уганда 

здійснювала окупацію конголезької провінції Ітурі. 

Отже, Міжнародний Суд, хоча й став «першопрохідцем» у застосуванні 

концепції, але запропонував надзвичайно високий поріг ефективного контролю, 

його тест передбачає привласнення поведінки недержавних суб’єктів державі 

лише за тих умов, коли ця держава планує, керує та підтримує військові 

операції безпосередньо, а також за підтвердження фізичної присутності 

окупанта та одночасної втрати контролю над територіями з боку законного 

суверена.  

У 1999 р., розглядаючи справу «Прокурор проти Тадіча», МТКЮ, на 

відміну від Міжнародного Суду, знизив  поріг для привласнення поведінки при 

оцінці дій з «керування» та «контролю» держави з «ефективного контролю» до 

«загального контролю» [63]. Суд визначив, що критерій «загального контролю» 

досягнутий, коли контролююча держава «грає роль в організації, координації 

або плануванні воєнних дій військового угрупування, а не тільки надає 

фінансову допомогу, здійснює підготовку та надає спорядження або здійснює 

бойове забезпечення цього угрупування» [139]. Основною відмінністю тесту 

загального контролю від ефективного стало те, що в рамках загального 

контролю не потрібні інструкції держави щодо кожної конкретної операції, яка 

спричинила за собою порушення міжнародного права. «Необхідна ступінь 

державного контролю може бути різна в залежності від фактичних обставин 

кожної конкретної справи» [139]. Також, суд зазначив, що «слід розрізняти 

відповідальність держав за дії індивідів (і в цьому випадку потрібні інструкції 

щодо кожної конкретної операції) і за дії організованих ієрархічно 

структурованих груп (військових груп, в разі громадянської війни - 

нерегулярних збройних формувань і повстанців)» [139]. Переглядаючи справу 

Тадіча, Апеляційна палата МТКЮ зауважила, що критерій, застосований 
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Міжнародним Судом у справі Нікарагуа, непереконливий навіть для 

встановлення відповідальності держави, оскільки суперечить самій логіці права 

відповідальності держав, а також державній та юридичній практиці. На думку 

Апеляційної палати, коли мова йде про відповідальність за військову 

організацію, то якщо загальний контроль над цією організацією здійснюється 

іноземною державою, цього достатньо для того, щоб іноземна держава несла 

відповідальність за всі дії даної організації. Крім того, Апеляційна палата, 

також, відхилила критерій фізичної присутності на чужих територіях як 

визначальний для тесту загального контролю, зауваживши, що держава не 

повинна відмовлятися від міжнародної відповідальності за контрольоване нею 

військове угрупування, де б вона не перебувала – на своїй території або за 

кордоном. Застосувавши тест загального контролю стосовно боснійських 

сербів, Апеляційна палата дійшла висновку, що вони перебували під загальним 

контролем Федеративної Республіки Югославія (ФРЮ) [174, с. 168-169].  

Пізніше суд підтвердив свою позицію у справі «Прокурор проти 

Блашкіча», яка стосувалась діяльності Хорватської ради оборони (ХРО), що 

складалась з організованих збройних груп, створених етнічними хорватами в 

Боснії. МТКЮ вказав, що Хорватія грала роль окупаційної держави завдяки 

загальному контролю, який вона здійснювала над ХРО, підтримці, яку 

надавала, й тісним зв'язкам, які підтримувала з ХРО [175]. 

Аналізуючи справи Тадіча та Блашкіча, можна дійти висновку, що 

МТКЮ до ознак «організації, координації або планування воєнних дій» 

відносив: схожість військових структур контролюючої держави та її 

маріонетки; проведення збройними групами військових операцій в рамках 

стратегій, розроблених контролюючою державою [63]; виплату цією державою 

зарплат підконтрольним групам; відбір до цих збройних груп лояльних 

окупанту осіб; видання військовим командуванням контролюючої держави та 

недержавного суб'єкта однакових за змістом наказів, що стосуються 

окупованих територій [175]. 
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ЄСПЛ, зіштовхнувшись з питаннями визначення відповідальності держав 

за дотримання прав людини на окупованих територіях, ще більше знизив поріг 

привласнення поведінки недержавних акторів державам. Концепція 

«ефективного контролю» вперше була застосована судом у справах, пов’язаних 

з турецькою окупацією Кіпру, а саме: в рішенні від 18 грудня 1996 р. у справі 

«Лоізіду проти Туреччини». За загальним правилом, держава має юрисдикцію 

на власній території, але у вищезгаданій справі ЄСПЛ заявив, що 

відповідальність Договірної Сторони також може виникнути, в результаті 

військової дії – законної або незаконної, таким чином, при забезпеченні 

ефективного контролю за простором, що знаходиться за межами її національної 

території. У цій області зобов'язання щодо захисту прав і свобод, закріплених в 

Європейській Конвенції з прав людини, встановлюються наявністю факту цього 

контролю, здійснюваного безпосередньо через збройні сили або 

підпорядковану місцеву адміністрацію [176]. Оригінальний тест ЄСПЛ став 

своєрідним гібридом тестів ефективного та загального контролю. У вказаній 

справі Суд зазначив: «Нема необхідності встановлювати, чи … Туреччина 

фактично здійснює чіткий контроль за політикою та діями влади ТРПК 

[Турецької Республіки Північного Кіпру]. З великої кількості [турецьких] 

військ, які несуть активну службу на півночі Кіпру, очевидно … що її армія 

здійснює ефективний загальний контроль над цією частиною острова [північчю 

Кіпру]. Такий контроль … тягне за собою відповідальність за політику та дії 

ТРПК [176]. Отже, тест ЄСПЛ можна назвати своєрідним гібридом – тестом 

«ефективного загального контролю». Важливим було введення ЄСПЛ поняття 

«підпорядкована місцева адміністрація». Тобто в розумінні суду безпосередній 

ефективний територіальний контроль можуть здійснювати місцеві актори, а 

загальний контроль над цими акторами є прерогативою іноземної держави.  

Подальше удосконалення цього тесту у більш пізніх рішеннях ЄСПЛ 

засвідчило, що запропонований судом підхід суттєво відрізняється від 

«Нікарагуа-тесту» й «Тадіч-тесту». У справі «Кіпр проти Туреччини» ЄСПЛ 

відходить від обґрунтування ефективного контролю тільки військовими 
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засобами, констатуючи, що місцева адміністрація ТРПК «існує завдяки 

турецьким збройним силам та іншій підтримці (виділено авт.)» [177]. 

Найбільш гнучке застосування тесту «загального ефективного контролю» 

у взаємозв’язку з поняттям «підтримки» з боку іноземної держави ЄСПЛ 

продемонстрував у справі «Ілашку та інші проти Молдови та Росії». Як 

зазначив ЄСПЛ, той факт, що Росія мала військовослужбовців та склади 

озброєння, розміщені на цій території, а також мала чіткі комерційні зносини 

між контрольованими державою військовими інституціями та аналогічними 

інституціями, що знаходилися в окупованій державі, був важливим. Ці фактори 

доводять, що, ймовірно окремі суб'єкти, ПМР («Придністровська Молдавська 

Республіка»), залишалися під ефективною владою, або, принаймні, під 

визначальним впливом, Російської Федерації: «у будь-якому випадку ... вона 

(ПМР) виживає завдяки військовій, економічній, фінансовій та політичній 

підтримці, яка надається Російською Федерацією» [178]. 

Аналогічній підхід ЄСПЛ застосував при розгляді справи «Чірагов та 

інші проти Вірменії». Суд, роблячи висновок про наявність ефективного 

контролю Вірменії над самопроголошеною «Нагірно-Карабаською 

Республікою», виходив не з критерію кількості вірменських солдат в 

окупованому Нагірному Карабаху, яка судом не була достовірно встановлена 

через прихований характер окупації, а з обсягу політичної та фінансової 

підтримки вірменським урядом «НКР» [179]. 

Суд оцінив як докази такі інституційні чинники, що сприяли формалізації 

ефективного контролю Вірменії над «НКР»: 

- ухвалення в грудні 1989 р. Верховною Радою Вірменської РСР та 

Нагірнокарабаською обласною радою спільної резолюції про «возз’єднання» 

двох суб’єктів; 

- затвердження в січні 1990 р. спільного бюджету; 

- здійснення юрисдикції вірменських судів на території «НКР»; 

- запозичення «НКР» вірменських законів; 
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- укладення в червні 1994 р. «Угоди про військове співробітництво між 

Урядами Республіки Вірменія та Республіки Нагірного Карабаху». 

Так, ЄСПЛ звернув увагу, що крім визначення багатьох військових 

питань, по яким два суб’єкти працюватимуть разом, Угода особливо 

передбачає, що призовники Вірменії та «НКР» можуть проходити свою 

військову службу в іншому суб’єкті [179]. 

У більш ранніх рішеннях щодо Туреччини ЄСПЛ виходив з важливості 

критерію безпосередньої військової участі для вирішення питання наявності 

ефективного контролю. Наприклад, у справі «Лоізіду проти Туреччини» 

вирішальним для суду став той факт, що Туреччина задіяла 30 тисяч 

військовослужбовців для патрулювання території Північного Кіпру та роботи 

на блок-постах на основних лініях комунікації [176] У справах щодо Росії та 

Вірменії суд надав принципову оцінку невійськовим факторам участі іноземної 

держави та їх взаємовідносинам з довіреними особами (ЄСПЛ застосовує 

терміни «агенти» та «місцеві адміністрації» – прим. авт.). Крім того, якщо у 

ранніх рішеннях ЄСПЛ уникав терміну «окупація» при кваліфікації характеру 

іноземної участі, оскільки до його компетенції не відноситься застосування 

норм міжнародного гуманітарного права, а тільки здійснюється розгляд питань 

в контексті відповідальності держави за зобов’язаннями, передбаченими ЄКПЛ, 

то у більш пізніх рішеннях суд провів пряму паралель між «ефективним 

контролем» і «окупацією». У справі «Саргсян проти Азербайджан» суд указав 

на те, що вимога здійснення фактичної влади окупантом, передбачена ст. 42 

Гаазького положення, «вважається синонімом вимоги ефективного контролю» 

[180]. 

Порівняння тестів ефективного/загального контролю, що застосовуються 

зазначеними трьома міжнародними судовими органами (див. табл. 2.1), 

свідчить, що найбільш гнучкий тест застосовується ЄСПЛ, який більш широко 

визначає екстериторіальну юрисдикцію держав у питаннях відповідальності за 

дотримання прав людини за ЄКПЛ. Суддя Дж. Бонелло у своїй співпадаючій 

думці (concurring opinion) у справі «Аль-Скейні та інші проти Сполученого 
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Королівства», яка стосувалась визначення британської відповідальності за 

спричинення її військовослужбовцями смерті шести цивільних осіб в Іраку, з 

цього приводу заявив: «Я вважаю, що ті, хто експортує війну, повинні подбати і 

про паралельний експорт гарантій проти жорсткостей війни» [181].  

 

Табл. 2.1. Порівняння тестів ефективного/загального контролю  

Міжнародного Суду, МТКЮ та ЄСПЛ 

 

Показник тесту 
Міжнародний 

Суд 
МТКЮ ЄСПЛ 

пряма участь у 

військових операціях •   

фізична присутність 

збройних сил • • • 

військова підтримка 

довірених осіб 
 • • 

невійськова підтримка 

довірених осіб 
  • 

 

У цілому, можна стверджувати, що концепція ефективного контролю має 

значний потенціал для визначення обсягу влади окупанта на місцях, особливо, 

у випадках, пов’язаних з окупаційними режимами за довіреністю. Важливим є 

те, що ця концепція була сприйнята як практичний інструмент не лише 

міжнародними судами, а й безпосередньо державами, а також міжнародними та 

міждержавними організаціями та установами. Наприклад, питання 

встановлення та здійснення ефективного контролю Росією на територіях 

Абхазії та Південної Осетії внаслідок російсько-грузинського збройного 

конфлікту 2008 р. розглядалось Незалежною міжнародною комісією зі 

встановлення фактів конфлікту в Грузії. У відповідях в анкеті, наданих Комісії, 

Росія заперечувала свій статус окупаційної держави та факт здійснення нею 

ефективного контролю, висунувши три аргументи: 1) російські збройні сили не 

замінили місцеві органі влади; 2) ними не прийнято жодних нормативно-

правових актів, обов’язкових для місцевого населення; 3) чисельність 
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російських військ, дислокованих у Південній Осетії та Абхазії (3700 та 3750 

військовослужбовців, відповідно) не дозволяє Росії на практиці встановити 

ефективний контроль над цими територіями, загальна площа яких складає 

12500 кв.м. У той же час Комісією було встановлено, що російські сили 

розміщували блокпости, здійснювали патрулювання місцевості, виконували 

певні поліцейські функції замість вигнаних грузинських органів правопорядку, 

зокрема, здійснювали затримання місцевих жителів за підозрою у скоєнні 

грабежів та інших злочинів, охорону покинутих домоволодінь тощо. Комісія 

встановила, що Росія здійснює ефективний контроль території, зазначивши, що 

перераховані вище елементи «демонструють, що певною мірою російські 

війська були здатні забезпечити громадський порядок і безпеку на територіях, 

де вони розміщувались… це разючим чином контрастує з тим, що відбувалось 

на місцях, де російські війська серйозно не вживали заходів для запобігання 

порушенням і захисту етнічних грузин» [182, с. 373]. 

Слід погодитись з К. Дзехціару, який зауважує, що хоча тест ефективного 

контролю досить простий, «його застосування до фактичних сценаріїв значно 

складніше не лише в термінах юридичного тлумачення, але здебільшого в 

термінах пошуку фактів і доказів» [183]. Тест дозволяє відповісти не тільки на 

питання, коли розпочинається окупація, а й коли продовжується та 

припиняється окупаційний режим.  

Разом з цим, існуючі тести не позбавлені деяких недоліків. Насамперед, 

тести концентруються на питаннях визначення іноземного контролю територій 

та/або місцевих акторів, однак, залишають поза увагою неформальні 

інституційні чинники, дотримання акторами «правил гри» в окупаційних 

режимах. Це не дивно, адже тести розроблені й застосовуються правознавцями, 

тоді як питання «правил гри» більше відноситься до предметів політичної та 

економічної наук. При цьому, неоінституціоналісти, на відміну від юристів, що 

концентруються на дотриманні формальних правил, підкреслюють важливість 

й неформальних правил. За словами Д. Норта, «хоча точні правила служать нам 

основним джерелом емпіричних матеріалів… суміш неофіційних норм, правил 
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та особливостей їхнього дотримання разом визначає сукупність варіантів 

вибору і можливі здобутки. Тому врахування лише офіційних правил дає нам 

неадекватне і часто оманливе уявлення» [97, с. 72]. У цьому сенсі окупаційні 

режими можуть розглядатися через призму політичного патрон-клієнтелізму, 

тобто відносин панування-підпорядкування, що встановлюються між особами з 

різними ресурсними можливостями, одні з яких забезпечують іншим протекцію 

в обмін на їх лояльність і політичну підтримку [184]. До першої групи таких 

осіб можна віднести окупантів, до другої – окуповані еліти. Останні 

виступають клієнтами окупанта та мають дотримуватись вигідних для нього 

правил гри. Таким чином, ефективний контроль та існування окупаційного 

режиму обумовлюються фактичним дотриманням елітами відповідних правил, 

безвідносно до того, які ресурси залучаються окупантом, наприклад, кількості 

збройних сил, що розміщені на чужій території.  

Розглянемо приклади Афганістану та Іраку, які демонструють, що саме 

фактична зміна правил гри не на користь окупантів припинила окупаційні 

режими, а не процеси у вигляді формальної передачі влади національним 

урядам та виведення з цих країн іноземних збройних сил. 

Кейс Афганістану. Очолювана США військова інтервенція в Афганістан 

розпочалась 7 жовтня 2001 р. Вторгнення було викликано терактами 11 вересня 

2001, організованими «Аль-Каїдою», що базувалась в Афганістані та де-факто 

підтримувалась правлячим режимом руху «Талібан» [22, с. 187]. Військова 

операція призвела до швидкого падіння режиму талібів. До початку грудня 

2001 р. вище керівництво Талібану та близько 10 тис. бойовиків втекли до 

Пакистану, поклавши край правлінню талібів [185, с. 145]. 14 листопада 2001 р. 

РБ ООН прийняла резолюцію 1379, що закликала до центральної ролі ООН у 

створенні перехідної адміністрації та запропонувала державам-членам 

скерувати миротворчі сили для забезпечення стабільності та надання допомоги 

[186]. Новий уряд Афганістану був сформований за наслідками зустрічі у 

німецькому місті Бонн основних афганських лідерів (за виключенням 

Талібану), які  підписали 5 грудня 2001 р. так звану «Боннську угоду», що 
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передбачала розробку нової конституції й передачу влади новоствореному 

Тимчасовому органу [187] У подальшому, 20 грудня 2001 р. РБ ООН було 

прийнято резолюцію 1386 про створення Міжнародних сил сприяння безпеці 

(ISAF) «для надання допомоги афганському Тимчасовому органу у 

забезпеченні безпеки» [188], а 22 грудня 2001 р. поміркований пуштун Хамід 

Карзай очолив керівництво тимчасовою адміністрацією Афганістану. 

Створення тимчасової адміністрації стало початком тривалого 

політичного процесу. У червні 2002 р. всеафганська рада старійшин, Лойя 

Джирга, затвердила тимчасовий уряд строком на два роки до узгодження 

конституції та проведення виборів. У січні 2004 р. Лойя Джирга затвердила 

нову конституцію [184, с. 297]. Загалом мирні президентські та парламентські 

вибори відбулись у жовтні 2004 р. і вересні 2005 р. Х. Карзай перетворив своє 

адміністративне призначення у політичну підтримку більшості виборців. 

Опозиційними групами, передусім талібами, Х. Карзай сприймався, як «агент 

іноземних окупантів, що не представляє афганський народ» [50, с. 193].У 2009 

р. відбулись президентські вибори, на яких перемогу знову здобув Х. Карзай, 

однак ЄС і США поставили під сумнів чесність його перемоги через виявлення 

фактів фальсифікації результатів виборів [190]. 19 червня 2013 р. президент 

Карзай заявив про завершення передачі відповідальності за забезпечення 

безпеки у країні від військ міжнародної коаліції афганським силовим 

структурам [191]. 

Що стосується сил ISAF, протягом дії місії у період з 2003 до 2014 рр. їх 

чисельність значно варіювалась – від 5 000 чол. на початку інтервенції до 

пікових значень понад 130 000 чол. у 2010-2011 рр. [192, с. 86]. 

Існує дві протилежні думки, коли припинився окупаційний режим у 

Афганістані. Перший базується на мінімалістському підході, який враховує 

формальну передачу влади новому афганському уряду. За твердженням Е. 

Бенвеністі, інтервенція в Афганістані може вважатися окупацією лише на 

початковому етапі. Інтервенти у 2001-2002 рр. забезпечували ефективний 

контроль в деяких частинах Афганістану, зокрема в Кабулі, однак, на думку 
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вченого, утримались від інституціонального закріплення своєї влади, а, замість 

цього, забезпечили створення уряду корінних народів. Після того, як у червні 

2002 р. Лойя Джирга затвердила тимчасовий уряд, окупація, на його думку, 

припинилась, оскільки новостворений режим був не результатом окупації, а 

частиною демократичних процедур [22, с. 188]. 

Інший підхід полягає в тому, що багатонаціональні сили продовжували 

перебувати у статусі окупантів в Афганістані і здійснювати вплив на уряд 

Карзая, який залежав від іноземної фінансової та військової підтримки, як 

мінімум до других президентських виборів 2009 р., коли відбулись події, що 

свідчать про зміну правил гри не на користь окупантів. За коментарем Б. 

Геддес, Дж. Райт та Е. Франц, вибори у серпні 2009 р. були спотворені 

фальсифікаціями. США як головна окупаційна сила змусили Карзая погодитись 

з оцінкою спостерігачів на виборах, згідно з якими він набрав менше 50% 

голосів у першому турі, необхідних для того уникнути повторних виборів. 

Замість того, щоб домагатись виборів у другому турі, США вчинили тиск на 

Карзая, щоб він приєднався до угоди про розподіл влади з головним 

супротивником. У той час як Карзай врешті-решт погодився на повторні 

вибори, другий тур був скасований, і Карзай оголошений переможцем, 

незважаючи на те, що США надавали перевагу його основному опоненту. 

Таким чином, дослідники дійшли висновку, що США більше не визначають 

правила вибору лідерів і політики, та що період окупаційного режиму змінився 

періодом автократичного режиму Карзая [90]. 

Кейс Іраку. У березні 2003 р. США очолили інтервенцію в Ірак, яка 

усунула від влади режим Саддама Хусейна. У травні 2003 р. була створена 

Тимчасова коаліційна адміністрація (ТКА) на чолі з американським 

дипломатом П. Бремером, на яку було покладено виконання усіх законодавчих, 

виконавчих і судових функцій у країні. ТКА розпочала корінні реформи 

іракського суспільства. Так, наказ ТКА № 1 від 16 травня 2003 р. 

«Дебасафікація іракського суспільства» передбачав відсторонення членів 

колишньої правлячої партії Баас від державної служби [193]. 13 липня 2003 р. 
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П. Бремером засновано Тимчасову керівну раду (ТКР) у складі 25 іракців, до 

якої були включені представники основних етнічних груп [194]. В угоді від 15 

листопада 2003 р. США прописали подальші кроки з повернення суверенітету 

іракському уряду. Угода закликала, щоб ТКР розробила перехідний 

адміністративний закон до лютого 2004 р., а основний суверенітет повинен 

бути повернутий Іраку до 30 червня 2004 р. У березні 2004 р. прийнято 

перехідний адміністративний закон (TAL), який передбачав повернення 

суверенітету перехідному уряду до 30 червня 2004 р., проведення виборів у 

січні 2005 р. у Національне зібрання та підготовку проєкту іракської 

конституції до осені 2005 р. [25, с. 160-161]. У резолюції 1546 РБ ООН, також, 

передбачалось завершення окупації 30 червня 2004 р., припинення діяльності 

ТКА та відновлення повного суверенітету Іраку. Одночасно, резолюція 

санкціонувала продовження присутності в Іраку багатонаціональних сил [195].  

У червні 2004 р. був сформований Тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-

міністром Айядом Аллауї, якому 28 червня 2004 р. ТКА передала владу, після 

чого припинила свою діяльність [196, с. 323]. Тимчасовий уряд повинен був 

існувати до прийняття демократичної конституції у 2005 р. та обрання нового 

уряду згідно з цією конституцією. 30 січня 2005 р. відбулись вибори у 

Перехідну національну асамблею. Коаліція шиїтських політичних партій, 

Об’єднаний іракський альянс отримала більшість голосів (48%) [25, с. 161]. У 

квітні 2005 р. національна асамблея обрала на пост тимчасового президента 

країни курда Джалаля Талабані, який 28 квітня 2005 р. затвердив уряд на чолі з 

шиїтом Ібрагимом аль-Джаафарі [23, с. 385]. 13 жовтня 2005 р. після складних 

дебатів про розподіл влади в країні, нова конституція була ратифікована 

референдумом у жовтні 2005 р. [25, с. 161]. У грудні 2005 р. проведені нові 

загальні вибори для обрання Ради представників Іраку, законодавчого органу, 

передбаченого новою конституцією. 23 квітня 2006 р. Рада представників 

обрала Талабані президентом, а 20 травня 2006 р. затвердила новий уряд, який 

очолив шиїт Джавад аль-Малікі [197]. У грудні 2010 р. аль-Малікі був 

призначений прем’єр-міністром на другий строк [198]. 
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Багатонаціональні сили складали близько 150 000 солдат, з них: 130 000 – 

із США та 20 000 – з інших країн (серед яких найбільший контингент – 20 000 

військовослужбовців Сполученого Королівства) [192, с. 122]. Пікова 

чисельність, близько 176 000 солдат, була досягнута у 2007 р. У лютому 2009 р. 

новообраний президент США Барак Обама заявив про намір припинити бойові 

дії та вивести війська США до 30 серпня 2010 р. На початку серпня 2010 р. 

основна частина американських військ залишила Ірак. У жовтні 2011 р. 

президент Обама повідомив про остаточне припинення участі США у 

стабілізаційній місії в Іраку [192, с. 123] 

Кейс Іраку ще більш складніший, аніж Афганістану, оскільки на відміну 

від обмеженої окупації останнього, трансформаційна окупація Іраку 

представляла собою складну багатоступінчату систему політичних змін, із 

залученням значної кількості акторів, як іноземних, так і місцевих. Якщо 

застосовувати найбільш мінімалістській підхід, то окупація Іраку розпочалась 

не пізніше 22 травня 2003 р., коли резолюцією РБ ООН 1483 на США та 

Сполучене Королівство було покладено обов’язки окупаційних держав, до 

формальної передачі влади 28 червня 2004 р. від ТКА тимчасовому іракському 

уряду на чолі з Алауї. Е. Бенвеністі вважає, що й після червня 2004 р. 

багатонаціональні сили здійснювали ефективний контроль над Іраком. На його 

думку, юридична фікція передачі влади тимчасовому уряду Алауї не 

отримувала публічного схвалення цього уряду як законного представника 

іракського народу. Строк завершення окупаційного режиму вчений пов’язує з 

28 квітня 2005 р., коли новообраний парламент після всенародних виборів 

затвердив новий уряд аль-Джафарі [22, с. 256]. Е. Маркум у своєму наборі 

даних датує завершення окупації в Іраку 2008 роком, але не наводить 

обґрунтування таких часових рамок. Б. Геддес, Дж. Райт та Е. Франц кодують 

період з квітня 2003 р. до березня 2010 р. як окупаційний режим. Березневі 

вибори 2010 р. вони вважають переходом до автократичного режиму аль-

Малікі, оскільки вибори не були вільними, близько 500 кандидатів не змогли 

взяти участь у виборах [90] Однак, дослідники не аргументують, чому саме 
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вибори 2010 р. вважаються відправною точкою зміни «правил гри» не на 

користь окупантів і призвели до припинення окупаційного режиму. Більш 

детальні та аргументовані коментарі наводить А. Каркано. По-перше, вчений 

вказує, що уряд аль-Джафарі після формального отримання повноважень від 

ТКА, по суті, підпорядковувався РБ ООН, яка визначила його роль і функції, а 

також багатонаціональним силам, що забезпечували існування цього уряду [23, 

с. 388] Ознаки відходу від політики окупантів, на думку вченого, намітились 

після 2006 р., з призначенням уряду аль-Малікі. 25 листопада 2007 р. Ірак і 

США підписали «Декларацію принципів», згідно з якою Ірак повинен був 

попросити багатонаціональні сили залишитися в Іраку «в останній раз», і що 

«як умова для цього прохання» визначення ситуації в Іраку як загрози миру та 

безпеки відповідно до глави VII Статуту ООН не повинно надалі 

застосовуватись. Аналогічне прохання містилося у листи аль-Малікі на ім’я 

голови РБ ООН від 7 грудня 2007. У січні 2008 р. іракський парламент за 

пропозицією уряду затвердив Закон «Про Вищу національну комісію зі 

звітності та правосуддя», яким внесено деякі зміни до наказу № 1 ТКА про 

дебаасіфікацію, повернуто окремим членам партії Баас їх пенсії та відновлено 

їх право на працю у державному секторі. Врешті-решт, 17 листопада 2008 р. 

США та Ірак підписали Стратегічну рамкову угоду та Угоду «Про виведення 

військ Сполучених Штатів із Іраку та організацію їх діяльності під час їх 

тимчасової присутності в Іраку». Перша угода констатувала, що загрози миру 

та безпеці з боку уряду Іраку більше не існує та зобов’язувала США працювати 

з демократично обраним урядом Іраку та через нього, друга угода передбачала 

виведення всіх сил США не пізніше 31 грудня 2011 р. [23, с. 406-409]. Таким 

чином, за висновком А. Каркано, «умови формування та практика уряду аль-

Малікі підтвердили завершення окупації» [23, с. 407]. На нашу думку, останній 

підхід, що базується на івент-аналізі усього ланцюгу подій, найбільш 

об’єктивно свідчить про зміну правил гри всупереч інтересам окупантів і 

припинення окупаційного режиму в Іраку не пізніше 2008 року. Виведення 
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американських військ з Іраку у 2010 р. лише формально завершило місію сил 

коаліції. 

Наведені приклади та підхід до ефективного контролю як забезпечення 

дотримання окупантом необхідних «правил гри» в окупованому суспільстві 

свідчить про слабку кореляцію між ресурсами, які витрачаються окупантом, і 

стабільністю окупаційного режиму. Окрім залучення значних збройних сил, 

США активно реалізовувало стратегію стимулювання в Афганістані та Іраку. 

Так, за твердженням дослідників проєкту «Ціна війни» з університету Брауна 

(США) Афганістан, Ірак та пов’язані з ними довгострокові економічні витрати 

обійшлись американських платникам податків приблизно у 3 374 млрд. дол. 

США у період з 2001 до 2014 рр. [199] У даному випадку США не врахували, 

що у чужих спільнотах, які не мають спільних з окупаційною державою 

цінностей, стимулювання, іноді, може забезпечити ситуативну лояльність до 

іноземців, але не може гарантувати ефективний контроль цих спільнот у 

довгостроковій перспективі.  

Підсумовуючи розглянуті підходи, можна сформулювати дефініцію 

ефективного контролю в неоінституційній парадигмі наступним чином: 

ефективний контроль – це забезпечення окупантом і його довіреними особами 

виконання формальних і неформальних «правил гри» в політичній діяльності 

місцевих акторів окупованих територій з метою підтримання стабільного 

функціонування окупаційного режиму. 

 

Висновки до другого розділу 

 

В умовах постбіполярної епохи окупаційні режими відрізняються своєю 

багатоманітністю. Остаточно сформувався новий образ окупантів, які перестали 

розглядатись як опікуни окупованих територій, що виконують мінімалістські 

функції із забезпечення громадського порядку та безпеки стосовно місцевого 

населення. Окупанти виконують все більше цивільних повноважень порівняно з 

військовими окупаціями минулого. Держави втратили свій монопольний статус 
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окупантів, що проявилось вже на початку 1990-х рр., коли посилилась роль 

ООН як глобального механізму постконфліктного врегулювання. Одна за 

іншою ООН почала запроваджувати місії з широким мандатом на управління 

територіями замість місцевих урядів. Аналогічну відповідальність взяло на себе 

НАТО на територіях колишньої Югославії та в Афганістані. Необхідність 

безпосереднього здійснення міжнародними організаціями законодавчих, 

виконавчих і судових функцій пояснювалась гуманітарними цілями допомоги 

суспільствам, що серйозно постраждали внаслідок збройних конфліктів. 

Іншою тенденцією постбіполярної епохи стало підвищення ролі 

недержавних акторів, що проявилось у збільшенні числа окупаційних режимів, 

в яких владні функції на окупованих територіях здійснюються не 

безпосередньо окупантами, а недержавними суб’єктами, які перебувають під їх 

загальним контролем. Цих суб’єктів можна позначити узагальнюючим 

терміном «довірені особи», оскільки вони фактично діють від імені та в 

інтересах окупантів. При цьому, оскільки довірені особи не наділені 

міжнародною правосуб’єктністю, відповідальність за їх дії несуть окупанти, 

тобто держави або міжнародні організації. Таким чином, окупованими 

територіями безпосередньо можуть управляти: окупаційні держави, міжнародні 

організації або довірені особи. Міжнародні організації здійснюють 

безпосередній контроль через створені тимчасові адміністрації, тоді як 

окупаційні держави можуть як безпосередньо управляти територіями, так і 

через довірених осіб. 

Відповідно, усі сучасні окупаційні режими розподіляються на три окремі 

групи в залежності від типу акторів, на яких покладено функції 

безпосереднього територіального контролю, а саме: державних акторів, 

міжнародних акторів і акторів, що діють за довіреністю. Динаміка розподілу за 

цим критерієм свідчить, що наприкінці 1990-х – на початку 2000-х р. відбулось 

деяке зростання окупаційних режимів міжнародних організацій. Водночас, 

станом на час проведення дисертаційного дослідження спостерігається 

загрозлива тенденція щодо збільшення окупаційних режимів за довіреністю, 
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що, не в останню чергу, відбулось за рахунок політики експансії Російської 

Федерації стосовно сусідніх держав, зокрема, України. 

Серед окупованих акторів виділяються своєю політичною роллю еліти та 

групи опору. Успіх або невдача окупаційного режиму залежить, значною 

мірою, від ступеню взаємодії між окупантом і місцевими елітами. З одного 

боку, окупанти та еліти розуміють ієрархічне співвідношення у владних 

відносинах та підпорядкування других першим, з іншого обидві сторони 

прагнуть до зменшення витрат: окупанти – на контроль окупованих територій, 

еліти – на дотримання правил, визначених окупантами. У свою чергу, групи 

опору теж впливають на стабільність окупаційного режиму. Організований опір 

є виключенням, а не правилом, однак в деяких випадках витрати на опір 

видаються місцевим акторам більш виправданими, аніж витрати на підкорення.  

Актори як суб’єкти соціально-політичної взаємодії спираються на певні 

стратегії та ресурси з метою досягнення власних цілей. Огляд наукових джерел 

дозволив дійти висновку, що окупантам доступний набір із чотирьох стратегій: 

примусу, кооптації, стимулювання та експропріації. Перші дві стратегії 

пов’язані з розподілом влади між окупантом та елітами, дві інші – з розподілом 

ресурсів на окупованих територіях. При здійсненні стратегії примусу окупант 

зменшує до мінімуму роль еліт у прийнятті політичних рішень та із 

застосуванням сили або загрози її застосування нав’язує власну політику на 

окупованих територіях. Кооптація означає залучення окупантом еліт до 

управління територіями та делегування їм частини владних повноважень. 

Стратегія стимулювання передбачає витрати окупантом власних ресурсів з 

метою підтримки життєдіяльності окупованих територій в обмін на лояльність 

місцевих акторів. Водночас, експропріація полягає в експлуатації та 

привласненні ресурсів окупованих територій з метою компенсації 

транзакційних витрат на управління ними. Розроблена модель кореляції 

стратегій та ресурсів окупантів демонструє зв'язок між витратами ресурсів і 

лояльністю місцевих акторів.  
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У свою чергу, окупованим акторам доступний власний арсенал з трьох 

стратегій: колабораціонізму, нейтралітету та опору. Огляд досліджень 

проблематики колабораціонізму свідчить про масовий характер цього явища в 

умовах окупаційного режиму. З одного боку, окупанти заінтересовані в 

підтримці колабораціоністів як місцевих агентів, що допомагають у 

забезпеченні суспільного порядку на окупованих територіях, з іншого боку – 

колабораціонізм місцевого населення значною мірою обумовлений примусовим 

характером окупаційного режиму. На противагу колабораціонізму стратегія 

опору передбачає використання неінституційних форм дій проти окупантів. 

Наукова література представлена декількома теоретичними підходами, що 

можуть пояснити причини опору місцевих акторів окупантам, серед яких 

можна виділити теорії націоналізму, структур можливостей, зовнішньої загрози 

та політичної дезорганізації. Евристичний потенціал кожної з цих теорій у 

поясненні причин опору залежить від емпіричної реальності конкретних 

випадків окупаційних режимів. 

У сукупності ресурсів акторів окупаційних режимів виділено силовий 

ресурс окупантів, де особливого значення має військова компонента. За 

допомогою даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень про 

військові потужності держав проілюстровано співвідношення сил між 

окупаційними та окупованими державами на прикладі окупаційних режимів, 

що тривали станом на 2018 р. Наведені дані свідчать, що окупаційні держави, 

як правило, мають значну перевагу у військових ресурсах, що можна вважати 

одним із екзогенних факторів існування окупаційних режимів. 

Концепція ефективного контролю безпосередньо пов’язана з питанням 

фактичного здійснення окупантом влади на окупованих територіях, що не 

завжди можна пояснити політичною «грою» та успішністю використання 

акторами тих чи інших стратегій та ресурсів. Існуючі практичні підходи, так 

звані «тести ефективного контролю», концентруються на проблемі визначення 

іноземного контролю територій та/або місцевих акторів, однак залишають поза 

увагою неформальні інституційні чинники, дотримання акторами «правил гри». 
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Приклади Афганістану та Іраку демонструють, що ефективний контроль та 

існування окупаційного режиму обумовлюються фактичним дотриманням 

елітами відповідних правил, безвідносно до того, які ресурси залучаються 

окупантами, у тому числі, незалежно від кількості збройних сил, розміщених на 

окупованих територіях. 
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РОЗДІЛ 3 

РОСІЙСЬКІ ОКУПАЦІЙНІ РЕЖИМИ У КРИМУ,  

ДОНЕЦЬКУ ТА ЛУГАНСЬКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ СЦЕНАРІЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

3.1. Російський окупаційний режим у Криму (з 2014 року) 

 

Історичний контекст. Кримський півострів уперше був анексований 

Російською імперією у 1783 р. після чергової російсько-турецької війни. Вже на 

зламі XVIII-XIX ст. формується символічний образ «історичної колиски», з якої 

вийшла Росія, із центром православ’я у Криму, з’являється тлумачення цієї 

території як місця, де починалась російська історія [126, с. 66]. У XX ст. після 

краху Російської імперії та встановлення більшовицького режиму Кримській 

півострів у 1921 р. увійшов на правах автономії до складу РСФРР [200]. 

Тривала політика русифікації за часів царської Росії та СРСР, а також масова 

депортація кримських татар у 1944 р., призвели до суттєвих змін в етнічному 

складі кримського населення, виокремлення росіян як домінуючої групи. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 червня 1945 р. Кримську АРСР 

позбавлено статусу автономії та перетворено у Кримську область у складі 

РРФСР [201]. Водночас, півострів економічно й територіально був тісно 

пов’язаним з УРСР, що, врешті-решт, стало підставою для передачі Указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 р. Кримської області до 

складу УРСР [202]. У 1991 р. напередодні розпаду СРСР Верховна Рада УРСР 

відновила автономію Криму у вигляді Кримської АРСР [203]. Після розпаду 

СРСР та здобуття Україною незалежності між Україною та Росією загострились 

суперечності навколо Криму, зокрема, з приводу статусу Чорноморського 

флоту. Одразу ж РФ почала ставити під сумнів законність передачі у 1954 р. 

Криму до складу УРСР. Так, у 1993 р. російський парламент прийняв постанову 

«Про статус міста Севастополя», в якій наголошувалось, що місто має 

перебувати у російському підпорядкуванні, мотивуючи це тим, що Севастополь 
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як місто республіканського значення взагалі не включалось до складу УРСР  

[204] Також, за політичного та фінансового сприяння РФ, у 1992-1994 рр. у 

Криму було створено низку партій проросійського спрямування, а в 1993 р. 

Верховна Рада Криму заснувала посаду «президента Республіки Крим». У 1994 

р. відбулись «президентські вибори» в Криму, на яких переміг лідер блоку 

«Россия» Ю. Мєшков, який публічно декларував курс на зближення з РФ [127, 

с. 26]. Тодішня «Верховна Рада Республіки Крим» протягом 1992-1994 рр., 

прагнучи без жодного соціально-економічного підґрунтя формалізувати 

процеси кримського «державотворення», прийняла величезну кількість 

нормативно-правових актів, які прямо суперечили Конституції України та 

законам України. Практично всі ці документи були невдовзі скасовані 

Верховною Радою України як такі, що суперечили Конституції та законам 

України, а Республіка Крим була офіційно перейменована на Автономну 

Республіку Крим, остаточно її правовий статус як адміністративно-

територіальної автономії у складі України був закріпленій у Конституції 

України у 1996 р. [53, с. 81-82]. Крім того, між Україною та РФ було укладено 

низку двосторонніх угод, зокрема Договір про дружбу, співробітництво і 

партнерство (1997 р.) [205], Угоду про статус та умови перебування 

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України (1997 р.) 

[206], Договір про українсько-російський державний кордон (2003 р.) [207], які 

повинні були зняти кримське питання з російського порядку денного. Однак, 

насправді, РФ ніколи не викреслювала Крим зі списку своїх геополітичних 

інтересів. Вже після приходу до влади у РФ В. Путіна, у 2003 р. відбувся 

українсько-російський конфлікт навколо острова Тузла у Керченській протоці, 

коли росіяни почали насипати штучну греблю від станиці Тамань 

Краснодарського краю РФ у бік цього українського острова, приєднання якого 

до материкової частини РФ надавало їй додаткові аргументи щодо контролю 

суднохідного проходу у Керченській протоці, а також підстави для переділу 

шельфу Азовського моря [208]. Конфлікт і будівництво дамби вдалось 

врегулювати дипломатичним шляхом,  хоча обидві сторони перебували на межі 
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збройного протистояння [209]. У 2010 р. шляхом підписання так званих 

«Харківських угод» росіяни домоглись збільшення терміну перебування 

Чорноморського флоту РФ до 2042 р. в обмін на здешевлення для України 

російського газу [210]. Нарешті, події Революції гідності у листопаді 2013 – 

лютому 2014 рр. та крах проросійського режиму В. Януковича в Україні 

виступили каталізатором для реалізації РФ планів із окупації Криму [119]. 

Хронологія основних подій. Офіційною датою початку окупації 

Кримського півострова вважається 20 лютого 2014 р. [211], коли зафіксовані 

перші випадки порушення Збройними Силами РФ порядку перетину 

державного кордону України в районі Керченської протоки та використання 

нею своїх військових формувань, дислокованих у Криму відповідно до Угоди 

між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування 

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 

1997 року, для блокування українських військових частин [212]. 23 лютого 2014 

р. у місті Сімферополі проросійські «активісти» влаштували сутички на мітингу 

представників української та кримськотатарської громад [213]. У той же день на 

мітингу проросійських сил у місті Севастополі «оголосили недовіру» голові 

Севастопольської міської державної адміністрації В. Яцубі та «обрали», 

всупереч українському законодавству, новим головою міста російського 

бізнесмена О. Чалого [1, с. 92]. 24 лютого 2014 р. Чалий очолив 

«Координаційну раду зі створення управління щодо забезпечення 

життєдіяльності Севастополя» [53, с. 114]. У ніч на 27 лютого 2014 р. 

озброєними людьми без розпізнавальних знаків були захоплені адміністративні 

будівлі Верховної Ради й Ради міністрів АРК та встановлені на них російські 

прапори. Того ж дня бійці севастопольського спецпідрозділу «Беркут» і 

парамілітарні групи заблокували два сухопутних в’їзди до Криму [127, с. 75-

77]. 27 лютого 2014 р. Верховна Рада АРК прийняла рішення про проведення 25 

травня 2014 р. місцевого референдуму щодо розширення повноважень 

автономії [214]. Також, парламент АРК проголосував за відставку Ради 

міністрів АРК на чолі з А. Могильовим та затвердив за пропозицією спікера 
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парламенту С. Константинова нового голову Ради Міністрів, лідера партії 

«Російська єдність» С. Аксьонова. З цього дня почалось захоплення 

військовими РФ об’єктів критичної інфраструктури, аеропортів, блокування 

українських військових частин. [127, с. 86]. 1 березня 2014 р. С. Аксьонов 

заявив про перепідпорядкування собі силових структур, а також звернувся до 

президента РФ В. Путіна про надання допомоги у забезпеченні миру і спокою 

на території Автономної Республіки Крим [215]. У той же день В. Путін 

звернувся до Ради Федерації по дозвіл на використання збройних сил на 

території України, пояснюючи це «екстраординарною ситуацією, що склалася в 

Україні, загрозою життю громадян Російської Федерації, наших 

співвітчизників, особового складу військового контингенту збройних сил РФ, 

що дислокується відповідно до міжнародного договору на території України 

(Автономна Республіка Крим)» [216]. Рада Федерації оперативно підтримала 

звернення російського президента щодо введення «обмеженого військового 

контингенту» збройних сил РФ на територію України [217]. 3 березня 2014 р. 

Президія Верховної Ради АРК прийняла рішення, яким перенесла дату 

кримського референдуму на 30 березня 2014 р. [218], а 6 березня 2014 р. 

Верховна Рада АРК визначила остаточну дату референдуму – 16 березня 2014 

р. [219].  На референдум були винесені два питання («Ви за возз’єднання Криму 

з Росією на правах суб’єкта Російської Федерації?» і «Ви за відновлення дії 

Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини 

України?»). Примітно, що у першому ж пункті свого рішення про проведення 

референдуму кримський парламент наперед, не чекаючи результатів 

«народного волевиявлення», постановив «увійти до складу Російської 

Федерації як суб’єкт Російської Федерації» [219]. 

У подальшому, 16 березня 2014 р. під контролем російських військ 

відбувся референдум, офіційні «результати» якого були оприлюднені 

кримськими та російськими ЗМІ вже вранці 17 березня 2014 р.: 96.77 % 

виборців АРК, які взяли участь у ньому (1 млн. 233 тис. осіб), проголосували за 

«возз’єднання» Криму з РФ (при явці 81,36 %) [127, с. 340-341]. Того ж дня на 
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позачерговій сесії Верховна Рада АРК прийняла постанову «Про незалежність 

Криму» [220]. Одночасно, Верховна Рада АРК перейменувала себе на Державну 

Раду Республіки Крим [221], та уповноважила «Голову Державної Ради» В. 

Константинова та «Голову Ради міністрів» С. Аксьонова підписати 

міждержавний договір про прийняття Республіки Крим і міста Севастополя в 

РФ [222]. 17 березня 2014 р. В. Путін підписав указ, яким «Республіку Крим» 

було визнано «суверенною та незалежною державою» [223].18 березня 2014 р. 

президент РФ разом з представниками самопроголошеної кримської влади С. 

Аксьоновим, В. Константиновим та О. Чалим підписав «Договір про прийняття 

в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі Російської 

Федерації нових суб’єктів». Відповідно до цього договору [224] та 

Федерального конституційного закону РФ № 6 від 18 березня 2014 р. [225] у 

складі РФ утворились два нових суб’єкти: «Республіка Крим» і «місто 

федерального значення Севастополь». 21 березня 2014 р. Рада Федерації РФ 

ратифікувала Договір про Крим, чим формально завершилась процедура анексії 

Криму РФ. 24 березня 2014 р. в.о. президента України О. Турчинов підписав 

указ, яким ввів в дію рішення РНБО щодо передислокації військових 

підрозділів та правоохоронних органів України з тимчасово окупованої 

території АРК та міста Севастополя в інші регіони України [226]. 

Встановлення ефективного контролю окупантом і створення 

окупаційного режиму. Ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

датою початку тимчасової окупації визначає 20 лютого 2014 року [211]. 

Примітно, що у первинній редакції статті 1 взагалі не було вказівки на дату 

початку окупації. Згідно із ст. 12 Перехідних положень Закону України «Про 

створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення 

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (в редакції 

Закону від 12 серпня 2014 р.) початком тимчасової окупації території АРК та 

міста Севастополя вважалась «дата набрання чинності Резолюцією № 68/262 

Сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 27 березня 2014 
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року про підтримку територіальної цілісності України» [227]. У пояснювальній 

записці до проєкту Закону України про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення дати початку тимчасової окупації № 685-VIII від 15 

вересня 2015 р. дата, 20 лютого 2014 р., обґрунтовується, зокрема, статтею 42 

Гаазького положення, яка є базовою нормою для поняття «ефективного 

контролю» окупантом території. Також, у пояснювальній записці наводиться 

аргумент, що «не існує проміжної фази між вторгненням військ на іноземну 

територію і подальшою окупацією, а відповідні положення, які регулюють 

режим окупації, застосовуються вже на стадії вторгнення» [228]. Автори 

пояснювальної записки мотивують необхідність чіткого визначення початку 

окупації тим, що «хибне визначення дати початку тимчасової окупації може 

мати негативні наслідки для України», а також тим, що це питання «має не 

лише міжнародний та політичний інтерес, а й практичне значення для захисту 

майнових і немайнових прав держави, громадян і юридичних осіб України, 

зокрема, у контексті розгляду справи проти РФ у міжнародних юрисдикційних 

органах» [228]. 

Як ми зазначали, класична концепція ефективного контролю передбачає 

наявність трьох взаємопов’язаних умов: фізичної присутності збройних сил 

однієї держави на території іншої держави без її згоди; істотної або повної 

нездатності законного суверена здійснювати свої повноваження в силу 

необґрунтованої присутності іноземних сил; здійснення повноважень на всій 

території або її частинах іноземними силами замість законного суверена. 

Згідно з цим підходом, ефективний контроль над Кримом РФ та її 

довірені особи почали встановлювати 27 лютого 2014 р., про що свідчать 

наступні факти: 

- захоплення в цей день більше 100 озброєними особами будівель 

основних органів місцевої влади – Верховної Ради та Ради міністрів АРК; 

пізніше В. Путін в інтерв’ю в рамках фільму «Крим. Шлях додому», 

оприлюдненого 15 березня 2015 р., зробив зізнання, що штурм і утримання 

будівель здійснений спецпідрозділами ЗС РФ [229]; 
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- зміна голови Ради міністрів АРК А. Могильова над підконтрольного 

Кремлю С. Аксьонова, а також призначення Верховною Радою АРК 

референдуму з питань «поліпшення статусу та повноважень АРК», що 

відбувалось під тиском присутніх військовослужбовців РФ [127, с. 93-94]; 

- різке збільшення РФ прямої військової присутності на півострові. 

Зокрема, протягом 27 лютого 2014 р. 4500 військовослужбовців РФ прибули на 

аеродром Гвардійське, розташований під Сімферополем, дев’ятьма окремими 

військовими рейсами. При цьому, українським прикордонникам завадили 

провести необхідні перевірки; 

- блокування військовослужбовцями РФ українських військових частин  

поблизу Севастополя, в районі аеродрому «Бельбек», блокування аеропорту в 

Сімферополі, портів Феодосії та «Крим-Кавказ» у Керченській протоці, а також 

штабу ВМС України в Севастополі; 

 - встановлення севастопольським підрозділом «Беркут» за допомогою 

паралімітарних груп «кримської самооборони» військових блокпостів на 

Перекопському перешийку та півострові Чонгар, які заблокували в’їзд до 

Криму з материкової частини України [230]. 

Застосування будь-якого з трьох основних тестів ефективного контролю 

теж свідчить про наявність станом на 27 лютого 2014 р. усіх основних 

показників такого контролю з боку РФ: це й безпосереднє керівництво 

військовою операцією із захоплення Криму, й фізична присутність збройних 

сил РФ, включаючи офіційно дислокованих на території півострова 

військовослужбовців Чорноморського флоту ВМФ РФ, а також військових без 

розпізнавальних знаків, так званих «зелених чоловічків», й військова підтримка 

незаконних збройних формувань «кримської самооборони», а також 

невійськова підтримка. Про наявність останнього критерію свідчить, що 

офіційні особи РФ наприкінці лютого 2014 р. почали відверто демонструвати 

політичну підтримку кримських сепаратистів. Так, 27 лютого 2014 р. у 

Севастополь прибула делегація з депутатів Державної Думи РФ на чолі з віце-

спікером В. Васильєвим, яка виразила підтримку ідеї проведення референдуму 
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щодо відокремлення Криму від України та приєднання до Росії [231]. 

Синхронні дії окупанта та місцевих кримських еліт наприкінці лютого – 

початку березня 2014 р., спрямовані на легітимацію російської анексії 

півострова, свідчать, що останні чітко дотримувались «правил гри», визначених 

окупантом. Врешті-решт, позиція українського уряду у міждержавних справах 

України проти Росії в ЄСПЛ ґрунтується на встановленні РФ ефективного 

контролю над півостровом саме з 27 лютого 2014 р. У рішенні від 16 грудня 

2020 р. щодо прийнятності справи «Україна проти Росії (щодо Криму)» ЄСПЛ 

погодився з відповідними аргументами української сторони, водночас, 

відхиливши доводи уряду РФ про те, що Україна здійснювала «ефективний 

контроль» над Кримом до 18 березня 2014 р., коли між РФ і кримською владою 

був підписаний так званий «Договір про Крим» [230]. 

Незважаючи на швидку анексію Криму, РФ чітко усвідомлювала, що для 

інституціоналізації окупаційного режиму необхідний час. Так, ст. 6 «Договору 

про Крим» передбачала перехідний період до 1 січня 2015 р., протягом якого 

мали бути урегульовані питання інтеграції «нових суб’єктів» РФ в економічну, 

фінансову, кредитну та правову системи РФ, в систему органів державної влади 

РФ, а також питання виконання військового обов’язку та несення військової 

служби на території Криму [224]. Процес інституціоналізації носив 

рівнонаправлений характер: з одного боку, необхідні для цього заходи 

вживались окупантом, з іншого, – його довіреними особами. Так, указом 

В.Путіна від 31 березня 2014 р. створено Міністерство РФ у справах Криму – 

тимчасовий орган, відповідальний за проведення повної інтеграції та розвитку 

Криму і Севастополя [232]. 2 квітня 2014 р. «Республіка Крим» і місто 

Севастополь увійшли до Південного військового округу РФ, а на населення 

даних територій був розповсюджений загальний військовий обов’язок [233]. У 

травні 2014 р. на територію Криму розповсюджено дію кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства РФ. До кінця 2014 р. всі органи 

виконавчої влади Республіки Крим та міста Севастополя були замінені на 

відповідні територіальні представництва федеральних органів виконавчої влади 
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на основі законодавства РФ [53, с. 137]. Починаючи з липня 2014 р. система 

кримських судів була інтегрована у судову систему РФ шляхом ліквідації 

існуючих судів та створення замість них нових на чолі з «Верховним Судом 

Республіки Крим» [234]  

Паралельно, окупаційні адміністрації прийняли низку нормативно-

правових актів, спрямованих на інтеграцію з окупаційною державою. У першу 

чергу, на основі Конституції РФ «Державна Рада Республіки Крим» 11 квітня 

2014 р. прийняла Конституцію «Республіки Крим» [235], а 14 квітня 2014 р. 

«Законодавчі Збори міста федерального значення Севастополя» – Статут міста 

Севастополя [236] Протягом квітня і травня 2014 р. кримським парламентом 

були прийняті закони, якими регламентовано діяльність законодавчого органу – 

«Державної Ради Республіки Крим» [237], системи виконавчих органів влади на 

чолі з «Радою Міністрів Республіки Крим» [238], прийнято закон про вибори 

депутатів «Державної Ради Республіки Крим», де виборчими правами 

наділялись виключно громадяни РФ [239]. У червні 2014 р. прийнято закон, 

яким повністю змінено структуру органів місцевого самоврядування за 

російським зразком [240]. 14 вересня 2014 р. відбулися перші вибори 

«Державної Ради Республіки Крим» та «Законодавчих зборів міста 

Севастополя», перемогу на яких здобула правляча в РФ партія «Єдина Росія». 

Того ж дня проведені вибори в органи місцевого самоврядування. 9 жовтня 

2014 р. парламенти обох «суб’єктів федерації» обрали своїх вищих посадових 

осіб – С. Аксьонова «Главою Республіки Крим» [241] та С. Міняйла 

«Губернатором міста Севастополя» [242]. Формально інтеграція Криму та 

Севастополя в РФ завершилася 15 липня 2015 р., коли було ліквідоване 

Міністерство у справах Криму [243]. Кримський федеральний округ проіснував 

до 28 липня 2016 р., після чого був приєднаний до Південного федерального 

округу [244]. Таким чином, півострів було повністю інкорпоровано до складу 

політичної та правової систем окупаційної держави. 

Актори, стратегії та ресурси окупаційного режиму. Основним актором 

режиму є РФ, що de facto є окупаційною державою. Політичне визнання РФ 
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окупантом на міжнародному рівні зафіксовано у резолюції ГА ООН 71/205 від 

19 грудня 2016 р. Відповідне рішення під час голосування підтримали 70 країн 

(26 – проти, 77 – утримались) [245]. Це, також, був перший випадок, коли в 

колективних документах ООН РФ кваліфікується як окупаційна держава. 

У своїй позиції щодо заперечення факту окупації Криму РФ не 

відрізняється від інших сучасних окупантів, які уникають взяття на себе 

зобов’язань, передбачених для держав згідно з міжнародним правом окупації. У 

своїх запереченнях РФ висуває два основні аргументи того, що вона не є 

окупаційною державою: 

- під час подій лютого-березня 2014 р. у Криму не відбувалось відкритих 

бойових дій між Україною та Росією, а присутність російських військових на 

півострові необхідна була, за словами В. Путіна, щоб «попередити втручання у 

вільне волевиявлення людей» [246]. Тобто дії РФ нібито були спрямовані на 

реалізацію права «народу Криму» на самовизначення; 

- місцева кримська влада звернулася з проханням про входження до її 

складу і це прохання було задоволене російським парламентом [247]. 

Щодо першого аргументу, слід погодитись з О. Марусяком, який 

зауважує, що кримські події 2014 р. являють собою класичний приклад 

occupatio quasi bellica – квазівоєнної окупації без відкритого військового 

конфлікту між двома сторонами, однак із застосуванням сили з боку РФ проти 

України [53, с. 110]. Для здійснення окупації РФ залучила значну кількість 

власних військових ресурсів. На 1 січня 2014 р., тобто незадовго до окупації та 

анексії, в Криму було дислоковано 12,5 тис. військовослужбовців 

Чорноморського флоту РФ [121]. В окупації брали участь, безпосередньо, 31-

ша окрема гвардійська десантно-штурмова бригада повітряно-десантних військ, 

45-й окремий гвардійський полк спеціального призначення ВДВ Збройних сил 

РФ (військова частина № 28 337), 18-та окрема гвардійська мотострілецька 

бригада, 58-ма армія Південного військового округу збройних сил РФ, 98-ма 

гвардійська повітряно-десантна дивізія ВДВ (військова частина № 65 451), 76-

та гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ РФ, 15-та окрема гвардійська 
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мотострілецька бригада миротворчих сил Російської Федерації (військова 

частина № 90 600) [248, с. 206-207]. 

Крім того, свою роль у встановленні окупаційного режиму зіграли 

залучені окупантом довірені особи та місцеві кримські еліти.  

До числа довірених осіб, які забезпечили силову підтримку окупації, 

належать парамілітарні угрупування, безпосередньо задіяні у лютому-березні 

2014 р., до яких входили три основні групи: загони так званої «кримської 

самооборони», бійці кримського спецпідрозділу «Беркут» і російські козаки, які 

прибули до Криму з Краснодарського краю РФ [249]. 

Парамілітарні формування відігравали допоміжну роль у встановленні 

Росією контролю над Кримом. З одного боку, вони допомагали блокувати та 

захоплювати критичні інфраструктурні, адміністративні та військові об’єкти, з 

іншого, – переслідували осіб, які, на їх думку, підтримували Україну. З 

початком конфлікту РФ використовувала загони кримської самооборони, 

козаків і «Беркут» у різних цілях. Так, 27 лютого 2014 р. після захоплення 

Верховної Ради АРК професійно озброєними особами, члени кримської 

самооборони під командуванням І. Гіркіна (Стрєлкова) збирали депутатів на 

сесію парламенту. Одночасно колишні співробітники «Беркуту» та частина 

козаків почали встановлювати блокпости на в’їздах до Криму [249]. 

Парамілітарні угрупування залучались, також, для захоплення майна 

українських компаній в Криму. У такий спосіб, зокрема, було захоплено майно 

компаній ПрАТ «Київстар», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Кримгаз», ПАТ «АК 

«Кримавтотранс», Спілки споживчих товариств «Кримспоживспілка», ВАТ 

«Феодосійська суднобудівна компанія «Море» [250, с. 54]. Загалом 

прокуратурою АРК та міста Севастополя виявлено понад 1300 осіб, які брали 

участь у діяльності «кримської самооборони», з яких 237 особам повідомлено 

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 

КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань або участь у їх діяльності [251]. 

https://hromadske.ua/posts/krimskij-sprotiv-yak-rosiya-okupuvala-pivostriv
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Після створення окупаційного режиму «кримська самооборона» була 

офіційно легалізована шляхом прийняття окупаційної адміністрацією Криму у 

червні 2014 р. так званого закону «Республіки Крим» «Про народне ополчення 

– народна дружина Республіки Крим» [252]. Хоча закон містить пряме 

застереження, що загони самооборони можуть діяти тільки разом з поліцією, 

однак правозахисними організаціями, зокрема Human Right Watch, зафіксовані 

факти їх самоправної діяльності, затримання, допиту й побиття людей без 

присутності поліції [247]. Українські правозахисники, які займаються 

моніторингом ситуації з правами людини в Криму зазначають, що «кримська 

самооборона» продовжує виконувати функції «приватної армії» 

самопроголошеного голови республіки С. Аксьонова та користується широкою 

фінансовою та матеріально-технічною підтримкою окупаційної влади [253]. У 

лютому 2015 р. С. Аксьонов заявив, що «народна дружина» стала державним 

унітарним підприємством, підпорядкованим «Раді Міністрів Криму», до 

функцій якого відноситься участь в охороні об’єктів життєзабезпечення, 

допомога поліції в патрулюванні вулиць. Станом на 2015 р. 500 колишніх 

представників «самооборони Криму» були працевлаштовані та отримували за 

рахунок бюджету Криму заробітну плату [254]. 

До числа довірених осіб окупанта, також, можна віднести маргіналізовані 

проросійські партії, організації та осіб, які не мали реальної політичної ваги до 

окупації. Т. Бевз наводить приклади партій «Руський блок» та «Руська єдність», 

які мали досить скромні результати у виборчих кампаніях, що передували 

подіям 2014 р. Так, партія «Руський блок», яка вперше брала самостійну участь 

у місцевих виборах 2010 р. у Севастополі здобула 8,91%, а також провела в 

міську раду 4 депутатів за мажоритарними округами. У багатомандатному 

виборчому окрузі до Верховної Ради АРК VI скликання було обрано 3 членів 

політичної партії «Руська Єдність» (4% голосів, 5-те місце у рейтингу партій). 

У парламентській виборчій кампанії партії «Руський блок» та «Руська єдність» 

програли у всіх одномандатних виборчих округах [118]. Однак, саме ці партії 

найбільш активно сприяли у спецоперації РФ із захоплення Криму у  лютому-
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березні 2014 р. Партія «Руській блок» (голова Г. Басов) активна допомагала 

захопленню севастопольських офіційних установ і організації блокпостів. 

Очільники партії «Руський блок» Г. Басов, політичної партії «Руська єдність» 

С. Аксьонов разом з народними депутатами від Партії регіонів проводили 

зустрічі у консульстві РФ в Сімферополі за участю російського консула з 

питань організації антимайдану та проведення референдуму щодо державної 

незалежності Криму [255, с. 108]. Окупація відкривала для таких груп 

можливості для перерозподілу влади та ресурсів, у зв’язку з чим вони займали 

більш рішучу антиукраїнську позицію, аніж місцеві еліти, що було вигідним 

для окупанта. За твердженням колишнього депутата Держдуми РФ І. 

Пономарьова, первісно у дестабілізації ситуації на півострові РФ збиралась 

покластися на діюче керівництво Криму, однак воно показало себе ненадійним і 

не готовим до дій. Для реалізації планів окупанта був обраний голова партії 

«Руська єдність» С. Аксьонов, який, між іншим, мав зв’язки з місцевими 

кримінальними угрупуваннями, здатними забезпечити силовий ресурс [256]. У 

підсумку, на початку квітня 2014 р. діяльність усіх проросійських партій 

припинилась та вони були інкорпоровані у політичну структуру окупаційного 

режиму, їх місцеві осередки стали основою для регіонального осередку 

Всеросійської політичної партії «Єдина Росія» [255, с. 109]. Так само, були 

інкорпоровані ідейні колабораціоністи, які не проявляли до окупації політичних 

амбіцій, проте, отримали посади в окупаційних адміністраціях. Найбільш 

відомими є приклади В. Чалого, «народного губернатора Севастополя», який 

після вересневих виборів 2014 р. став «головою» «Законодавчих зборів 

Севастополя», та Н. Поклонської, колишнього прокурора органів прокуратури 

України, яку у нелегітимний спосіб шляхом голосування депутатів Верховної 

Ради АРК 11 березні 2014 р. було призначено на посаду прокурора АРК, а після 

анексії Криму РФ 25 березня 2014 р. указом президента РФ В. Путіна – 

призначено «прокурором» «Республіки Крим» [257]. 

Кримські еліти до початку окупації мали власну місцеву специфіку. 

Значна частина представників політичних еліт не мала корінного походження 
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та зайняла ключові посади у Криму після приходу у 2010 р. до влади В. 

Януковича та Партії регіонів. Уже 17 березня 2010 р. Верховна Рада АРК за 

наполяганням В. Януковича призначила представника так званої «макіївської 

команди» (за назвою міста Макіївка Донецької області, звідки приїхала значна 

частина нової кримської команди Партії регіонів) В. Джарти головою Ради 

міністрів Криму. Після раптової смерті В. Джарти у 2011 р., його змінив інший 

представник «макіївської команди», екс-начальник Кримського управління 

МВС та екс-міністр внутрішніх справ А. Могильов [127, с. 26]. Макіївці 

невдовзі отримали в Криму прізвисько «македонці», утворене від назв 

українських міст «Макіївка» й «Донецьк». Згодом «македонцями» називали вже 

всіх приїжджих членів місцевої Партії регіонів. «Македонці» проводили 

швидку й жорстку зачистку від місцевих політ-еліт, унаслідок чого за 

результатами виборів у жовтні 2010 року до місцевих рад та ВР АРК потрапили 

багато немісцевих кандидатів – здебільшого привезених з Макіївки та 

Донеччини. Єдине місто, куди «македонці» не змогли делегувати достатньо 

своїх ставлеників, – Севастополь, де місцева еліта опиралася на підтримку 

російських спецслужб. За словами Т. Березовця, засилля на вищих і середніх 

щаблях місцевої влади представників Партії регіонів, особливо вихідців із 

Донбасу, суттєво вплинуло на деформацію політичного поля в Криму [127, с. 

26]. За твердженням Т. Бевз, прихід до влади у Криму «македонців» призвів, 

парадоксальним чином, до зниження активності будь-яких місцевих 

проросійських сил [255, с. 109]. Проте, кадри саме з цієї команди відіграли 

ключову роль в ухваленні незаконних рішень Верховної Ради АРК у лютому-

березні 2014 р. Зі 100 депутатів Верховної Ради АРК 80 – представляли Партію 

регіонів [127, с. 27]. Першим номером у партійному списку йшов А. Могильов, 

другим – В. Константінов, який обіймав посаду спікера Верховної Ради АРК. 

Аналітики журналу «Forbes», які виокремили 11 найвпливовіших політиків 

автономії у перші дні кризи у Криму, стверджують, що до початку цієї кризи А. 

Могильов «практично неподільно правив автономією» [258]. До рейтингу 

найвпливовіших осіб, також, потрапили лідери кримських татар М. Джемілєв та 



140 
 

Р. Чубаров, віце-прем’єр Ради Міністрів АРК, член Партїі регіонів Р. 

Теміргалієв, український олігарх Д. Фірташ, командувач Чорноморським 

флотом РФ А. Вітко тощо.  

У своїй операції із захоплення Криму РФ свідомо обрала стратегію 

кооптації місцевих еліт. По-перше, це необхідно було окупанту для 

легітимізації анексії півострова, завуальованої під процеси «державотворення» 

та «самовизначення» Криму за «ініціативи» місцевої влади. По-друге, для 

майбутнього окупаційного режиму РФ потрібні були місцеві управлінці вищої 

та середньої ланки, у той час як конфронтація та опортуністична поведінка еліт 

значно б підвищили витрати окупанта на забезпечення стабільного управління 

окупованими територіями. Немає достовірної інформації, коли саме РФ почала 

кооптувати кримські еліти. Український історик і дослідник кримських подій В. 

Головко стверджує, що перемовини з місцевими елітами про відокремлення 

Криму від України російські емісари розпочали ще в середині січня 2014 р. Їх 

ініціаторами виступили російський олігарх К. Малофєєв і член Ради Федерації 

Федеральних зборів РФ Д. Саблін, які супроводжували в Криму експозицію 

православних святинь «Дари волхвів». У середині лютого 2014 р. від розмов 

перейшли до дій і почали розгойдувати політичну ситуацію, вимагаючи 

відставки «донецького уряду автономії». Ймовірно, загальний план був 

окреслений під час візиту 19-20 лютого 2014 р. до Москви голови парламенту 

АРК В. Константінова [259]. Однак, очевидним є той факт, що місцеві еліти не 

проявляли потрібної для окупанта рішучості, вони явно не підходили на роль 

«ідейних колабораціоністів». Ще 26 лютого 2014 р. В. Константінов, 

опинившись під тиском протестуючих під кримським парламентом татар, 

заявляв, що Верховна Рада АРК не буде приймати жодних радикальних рішень 

[127, с. 65]. Однак, наступного дня, 27 лютого 2014 р., після захоплення 

«зеленими чоловічками» адмінбудівель парламенту та уряду Криму В. 

Константінов і Р. Теміргалієв почали відкриту діяльність на користь РФ, 

закликавши депутатів захопленого кримського парламенту прийти на 

позачергову сесію, на якій планувалось призначення референдуму щодо 



141 
 

«самовизначення» автономії [127, с. 87-88]. Примітно, що частина 

депутатського корпусу фактично була примушена довіреними особами 

окупанта до явки на сесію та потрібного голосування. В одному з інтерв’ю 

відомий сепаратист і бойовик І. Гіркін (Стрєлков) зізнався, що «кримська 

самооборона» зганяла депутатів до зали Верховної Ради АРК для голосування 

за референдум [260]. Незважаючи на відсутність кворуму В. Константінов 

відкрив позачергову сесію, за проведення референдуму «проголосувала» 61 із 

64 карток, зареєстрованих у залі, а насправді – 42 з 53 депутатів [261]. 

Після повної втрати Україною контролю над Кримом та запровадження 

РФ окупаційного режиму на півострові значна частина чиновників членів 

Партії регіонів у повному складі перейшла до партії «Єдина Росія», ставши 

основним кадровим резервом для російської «партії влади» в Криму. На 

вересневих виборах 2014 р. 43% кандидатів від «Єдиної Росії» були колишніми 

членами Партії регіонів. У прохідній частині списку їх представництво було ще 

вище, зокрема, у першій двадцятці списку колишні регіонали займали більше 

50% місць. В. Константінов став керівником регіонального осередку партії 

«Єдина Росія» [255, с. 109-110]. 

Дослідники феномену колабораціонізму виходять з того, що причини 

співпраці з окупантом можуть бути різними: ідеологічні, прагматичні або 

особисті. Наприклад, у випадку з В. Константіновим явно домінують приватні 

інтереси. По-перше, він довгий час перебув «у тіні» головного кримського 

регіонала А. Могильова, і його усунення від влади 27 лютого 2014 р. відкривало 

для В. Константінова можливості зосередження влади у своїх руках. По-друге, 

прагнення В. Константінова допомогти РФ відокремити Крим від України 

дослідники пояснюють з небажанням розплачуватися перед українськими 

банками за кредитні борги належної йому будівельної компанії «Консоль» [255, 

с. 27]. На нашу думку, масовий колабораціонізм колишніх регіоналів можна 

пояснити за допомогою розглянутої вище моделі М. Ґехтера та М. Відаль-

Апарісіо, згідно з якою рівень колаборації акторів обумовлений 

функціональною залежністю місцевих від окупантів у питанні доступу до 
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особистих благ порівняно з місцевою спільнотою. За часів свого президентства 

В. Янукович побудував свою вертикаль влади на основі потужної патронажно-

клієнтарної мережі і домінантної Партії регіонів. Водночас, рентоорієнтовані 

гравці на місцях отримали безпрецедентні преференції з боку держави для 

максимізації свого прибутку [262]. Самоусунення В. Януковича 22 лютого 2014 

р. від виконання конституційних повноважень президента і його втеча з 

України означали крах існуючого режиму та правлячої Партії регіонів. 

Втративши свого патрона, місцева кримська клієнтела швидко знайшла йому 

заміну в особі президента РФ В. Путіна та партії «Єдина Росія», розраховуючи 

на отримання політичної ренти вже у нових умовах окупаційного режиму. 

Разом з цим, не всі сегменти кримських еліт пішли на співпрацю з 

окупантом. Невдалою виявилась спроба кооптації лідерів кримських татар. Слід 

зауважити, що кримські татари становлять досить чисельну групу населення 

півострова. Згідно з даними останнього Всеукраїнського перепису населення 

України, проведеного у 2001 р., у Криму проживало 243,4 тис. кримських татар, 

або 12 % від населення автономії [263]. Представницькими органами 

кримських татар є Курултай та Меджліс. Курултай кримськотатарського народу 

– це національний з’їзд, вищий повноважний представницький орган 

кримськотатарського народу, який періодично скликається для вирішення всіх 

суттєвих питань суспільно-політичної, соціально-економічної, культурної та 

інших сфер життя кримських татар. Курултай визначає основні напрямки та 

форми діяльності Меджлісу кримськотатарського народу – вищого 

повноважного представницько-виконавчого органу кримських татар в період 

між сесіями Курултаю [264]. Меджліс, який на час подій «кримської весни» 

очолював Р. Чубаров, з початку заворушень відкрито виступав проти 

проросійських сепаратистів. Так, 26 лютого 2014 р. під стінами Верховної Ради 

АРК відбувся мітинг за збереження територіальної цілісності України, 

організований Меджлісом, який зібрав до 10 тис. учасників і завадив провести 

позачергову сесію парламенту за сценарієм В. Константінова [265]. Пізніше цей 

день в Україні був визнаний Днем спротиву окупації АР Крим та міста 
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Севастополя [266]. У подальшому Меджліс закликав кримських татар 

бойкотувати референдум 16 березня 2014 р. про статус півострова. Ще до 

проведення референдуму окупант через довірених осіб намагався домовитися з 

лідерами кримських татар. Під час засідання «Верховної Ради Республіки 

Крим» 11 березня 2014 р. самопроголошеним прем’єром С. Аксьоновим 

кримським татарам було обіцяно низку привілеїв: офіційний статус 

кримськотатарської мови, квота 20% у «Верховній Раді Республіки Крим» та 

органах місцевого самоврядування, визнання Курултаю офіційним 

представницьким органом кримських татар [127, с. 270-272]. Напевне, останню 

спробу домовитися зробив особисто В. Путін під час телефонної розмови 12 

березня 2014 р з неофіційним лідером кримськотатарського народу, Мустафою 

Джемілєвим, який в минулому був головою Меджлісу. За словами М. 

Джемілєва, президент РФ уперше не заперечував наявності російських військ у 

Криму та просив, щоб кримські татари уникали конфлікту, у який, на думку В. 

Путіна, їх хочуть утягнути «українські націоналісти, бандерівці» [127, с. 287]. 

Врешті-решт Меджліс став основним центром опору окупаційному режиму, 

завдяки його діяльності переважна більшість татар бойкотувала референдум і 

вибори у 2014 р. Меджліс, також, вимагав від окупаційної влади роззброїти і 

розпустити загони самооборони [247]. 

Після невдалої спроби кооптації лідерів кримських татар на початку 

окупації, РФ разом із окупаційною адміністрацією Криму розпочала політику 

репресій проти кримськотатарського народу. У квітні 2014 р. окупаційна влада 

на п'ять років заборонила в'їзд до Криму М. Джемілєву. Перед цим йому 

закрила в’їзд до Росії Федеральна міграційна служба [247]. Через неможливість 

пройти перереєстрацію, більшість кримськотатарських медіа були змушені 

зупинити свою діяльність в Криму. Так, у квітні 2015 р. на півострові 

припинилося офіційне мовлення єдиного у світі кримськотатарського каналу – 

ATR [267, с. 23-24]. У лютому 2016 р. «Прокуратура Республіки Крим» 

розпочала процедуру заборону Меджлісу. 18 квітня 2016 р. Міністерство 

юстиції РФ внесло Меджліс до списку громадських і релігійних об'єднань, 
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діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської 

діяльності. 26 квітня 2016 р. «Верховний Суд Республіки Крим» ухвалив 

рішення про заборону діяльності Меджлісу на території анексованого 

півострова. Однак, ще до винесення судового рішення, 18 квітня 2016 р. 

Міністерство юстиції РФ внесло Меджліс кримських татар до списку 

громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена у зв'язку зі 

здійсненням ними екстремістської діяльності [268]. М. Джемілєв і Р. Чубаров й 

до теперішнього часу не можуть потрапити до Криму. Ті ж керівники 

Меджлісу, які залишились на півострові, були піддані кримінальному 

переслідуванню. Так, у вересні 2017 р. окупаційний суд засудив заступника 

голови Меджлісу А. Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за 

«організацію масових заворушень 26 лютого 2014 р.». Через півтора року його 

разом із ще одним заступником голови Меджлісу, теж засудженим за 

проукраїнську позицію, І. Умеровим, видали Туреччині. Звідти вони виїхали на 

підконтрольну Україні територію [124]. 

Відповідь на питання, чому Меджліс став чи не є єдиним центром опору 

окупаційному режиму, можна отримати за допомогою застосування і 

співставлення різних теорій опору окупаціям.  

Теорія націоналізму стверджує, що опір окупантам обумовлений 

націоналістичними почуттями окупованого населення. Націоналізм, зокрема, 

тісно пов'язаний з питаннями мови та освіти. За Всеукраїнським переписом 

населення 2001 р. все населення АРК разом із Севастополем складало 2 413 228 

осіб, з них російська мова була рідною для 1 890 960 осіб (78,75 %), другою за 

чисельністю йшла татарськомовна група населення – 230 237 осіб (9,59 %), 

україномовна група перебувала на третьому місці – 228 250 осіб (9,51 %). При 

цьому, доля етнічних українців була вищою й складала 576 647 осіб (24,0 % 

населення). Домінуючою етнічною групою, за даними перепису 2001 р., були 

росіяни – 1 450 394 осіб (або 60,4% від усього населення) [269]. У жовтні 2014 

р. окупаційна влада провела свій перепис у Криму, за даними якого доля тих, 

хто вважав російську мову рідною, порівняно з 2001 р., збільшилась і склала 1 
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867 680 осіб  (84,16 %), кримськотатарську і татарську мову вважали рідною 

173 076 і 81 858 осіб, відповідно (7,80 % і 3,69%), доля україномовних 

зменшилась до 72 891 осіб (або 3,28%) [270]. 

Хоча українська мова була загальнообов’язковою для вивчення у всіх 

школах Криму, до окупації працювало усього 7 україномовних шкіл, питома 

вага учнів, які навчалися українською мовою, складала 8,2 %. Внаслідок 

діяльності окупаційного режиму на півострові не залишилось жодної школи з 

українською мовою навчання [268]. Згідно доповіді УВКПЛ ООН щодо 

ситуації з правами людини в окупованому Криму, кількість учнів, які 

навчаються українською мовою, різко скоротилася. У 2013/14 навчальному році 

українською мовою навчалося 12694 осіб. Після окупації Криму у 2014/15 

навчальному році це число зменшилося до 2154, у 2015/16 − до 949, в 2016/17 − 

до 371. У квітні 2015 р. з Криму виїхав багаторічний директор єдиної 

україномовної гімназії Сімферополя, імовірно, через погрози й утиски [271]. 

Як справедливо вказує історик А. Іванець у своїй доповіді «Громада 

українців Криму в умовах російської окупації станом на 2020 р.: дискримінація, 

потенціал самозбереження та підтримувальні дії України», потенційно етнічні 

українці мали б виконувати роль стабілізатора міжетнічних відносин у 

автономії та природного чинника інтеграції у загальноукраїнське суспільство. 

До окупації українська етнічна спільнота Криму, на жаль, лише частково 

відігравала цю роль через слабкі консолідованість та політичну впливовість. У 

публічному житті вона поступалася не тільки чисельнішим росіянам, а й 

кримським татарам. До того ж значна частка етнічних українців через 

відсутність з радянських часів повноцінної інфраструктури для задоволення 

етнокультурних потреб та інших негативних факторів не асоціювала себе з 

українською культурою, а деяка частина з них могла навіть підтримувати 

антидержавні ідеї [272]. Таким чином, теорія націоналізму у випадку з Кримом, 

скоріше, пояснює феномен відсутності опору окупаційній владі, а не навпаки. 

Теорія зовнішньої загрози ґрунтується на тому, що окупація зазнає 

успіху, якщо окупант і окуповане населення визнають спільну зовнішню 
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загрозу окупованій території. В зазначеному аспекті РФ, дійсно, досягла певних 

успіхів, в першу чергу, шляхом використання своїх інформаційних ресурсів 

сформувала для місцевого населення образ ворога у вигляді «київської хунти», 

яка шляхом «незаконного перевороту» прийшла до влади в Україні у лютому 

2014 р. Через підконтрольні ЗМІ політичне керівництво Росії розгорнуло 

масштабну пропагандистську кампанію з метою дискредитації (демонізації) 

нової влади в Україні та легітимізації свого втручання у внутрішні справи 

сусідньої країни. У повідомленнях російських мас-медіа постійно 

акцентувалася увага на націоналістських висловлюваннях (вигаданих або 

вирваних з контексту) українських політиків, насильстві та безладі в Києві. Для 

позначення загрози з боку України використовувалися слова-ярлики, які 

однозначно викликали вкрай негативні асоціації у російської аудиторії: 

фашисти, неонацисти, бандерівці, націоналісти, ультранаціоналісти, 

антисеміти, радикали, екстремісти [122]. Серед населення розповсюджувалися 

чутки, що зі Львова їдуть до Криму так звані «поїзди дружби», що «бандерівці 

їдуть вбивати всіх росіян» [273]. Імовірно, такі технології для нейтралізації 

опору окупації, дійсно, спрацювали, але відсутні докази, що російська 

пропаганда спричинила мобілізацію населення, скоріше, основна маса 

населення зайняла нейтральну позицію під час подій так званої «кримської 

весни», що, безумовно, сприяло успішному встановленню окупаційного 

режиму, однак не пояснює, чому цей режим залишається стабільним протягом 

понад семи років. Також, теорія зовнішньої загрози не пояснює, чому одні 

групи населення сприйняли загрозу з боку нової української влади як реальну, 

тоді як інші (наприклад, ті ж кримські татари) – ні. 

Теорія структур можливостей парадоксальним чином пояснює 

можливості для опору законній українській владі з боку сепаратистів. 

Географічні особливості кримського півострова явно сприяли окупації. Так, 

перекриття «кримською самообороною» двох сухопутних в’їздів фактично 

перетворило Крим на «острів» й дозволило окупанту швидко встановити 

ефективний контроль замість законного суверена. Контроль морських шляхів 



147 
 

забезпечувався силами Чорноморського флоту РФ. Окуповане населення 

опинилось заблокованим з усіх сторін. Ті сегменти еліт, які орієнтувались на 

Україну, не могли використати в цих умовах існуючі силові ресурси. Місцеві 

правоохоронні органи не втручались у ситуацію, що розгорталась на півострові, 

значна частина правоохоронців перейшла на службу до окупаційного режиму. 

Так, у травні 2014 р. МВС України повідомило про звільнення 12 тис. 

кримських міліціонерів за зраду присязі під час подій «кримської весни» [274]. 

Із 14 тисяч особового складу ВМС України, за останніми даними, до 6 тисяч, 

переважно старші офіцери і контрактники, залишилися в Криму і частково 

перейшли на службу до агресора [248, с. 225]. У таких умовах можливості для 

опору зсередини були фактично знівельовані. 

Теорія політичної дезорганізації пов’язує вибір місцевими акторами 

стратегії опору з порушенням окупантом існуючого розподілу влади на 

окупованій території. Ця теорія видається найбільш релевантною до 

кримського кейсу, оскільки здатна пояснити, чому одні групи чинять опір 

окупаційній владі, тоді як інші йдуть з нею на співпрацю. Для цього у контексті 

опору кримських татар варто з’ясувати, яке положення вони займали до 

окупації. Кримські татари є корінним народом Криму, який є місцем їх 

компактного проживання. За часів Російської імперії та СРСР кримські татари 

неодноразово піддавались гонінням, на півострові здійснювалась політика 

русифікації, внаслідок чого його етнічний склад змінювався не на користь 

корінного народу. У 1944 р. майже увесь кримськотатарський народ – близько 

200 тисяч осіб – був депортований з Криму за рішенням Державного Комітету 

Оборони СРСР  [275]. Можливості для національного відродження з’явились у 

кримських татар лише після здобуття Україною незалежності у 1991 р. Саме в 

цей час Курултай сформував свій виконавчий орган – Меджліс. Основною 

метою діяльності Меджлісу стала реалізація права на національне 

самовизначення. Водночас, лідери Меджлісу розглядали можливість такого 

самовизначення за умови збереження територіальної цілісності України та 

співробітництва з центральною владою [276]. Водночас, із окупацією та 



148 
 

анексією Криму у 2014 р. можливості для реалізації прав кримських татар як 

корінного народу фактично втрачені. Внаслідок політики репресій, що 

проводиться окупаційним режимом, нелояльні до режиму кримські татари 

наразі вимушені здійснювати свою громадську і політичну діяльність за 

межами Криму. Зокрема, створено нове управління Кримського муфтіяту, 

представництво Меджлісу в м. Києві, деяких областях України (Херсонській, 

Запорізькій) та низку культурних та освітніх проєктів [263]. Оскільки окупант 

разом з довіреними особами вніс зміни у політичний баланс сил на півострові 

не на користь кримських татар, то теорія політичної дезорганізації достатньо 

переконливо пояснює, чому саме у цієї групи місцевого населення наразі 

найсильніші стимули для опору окупаційному режиму.  

 Крім того, в цілому будь-які прояви громадянської непокори на 

півострові придушуються завдяки ефективному застосуванню окупантом 

стратегії примусу. У численних моніторингових звітах міжнародних і 

українських правозахисних організацій, а також доповідях УВКПЛ ООН 

фіксується погіршення ситуації з дотриманням прав людини у Криму. Так, в 

«Енциклопедії репресій в Криму від моменту окупації Росією», підготовленої 

ГО «КримSOS», зафіксовано в період 2014-2018 рр. 144 випадки політично 

мотивованого кримінального переслідування стосовно жителів Криму і 

кримчан, які вимушено залишили півострів, в тому числі 66 осіб перебувають у 

місцях несвободи; 15 людей, піддані насильницьким зникненням, до сих пір не 

знайдені; 20 людей були вбиті або загинули внаслідок дій де-факто влади; 290 

чоловік піддані тортурам та іншим формам жорстоких, нелюдських і таких, що 

принижують гідність видів поводження і покарання; 349 осіб стали жертвами 

політично мотивованого адміністративного переслідування. Зафіксовано 372 

випадки незаконних і свавільних затримань, а також не менше 340 політично 

мотивованих обшуків і оглядів в оселях фізичних осіб і щодо власності 

юридичних осіб [267, с. 8-9]. 

Також, з початку захоплення Криму значно погіршилась ситуація зі 

свободою слова. Так, за період 2014-2019 рр. правозахисниками зафіксовано 
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350 фактів переслідування журналістів і блогерів на півострові. Переважно, такі 

дії вчинялись представниками окупаційної влади та силових структур. Понад 

100 фактів переслідувань зафіксовано у березні 2014 р., тобто під час військової 

фази окупації [277, с. 5]. Тоді ж, у березні 2014 р. було заблоковано ефірне 

мовлення українських телеканалів. У червні та вересні 2014 р. почалось 

відключення, відповідно, кабельного та цифрового мовлення українських 

телеканалів [277, c. 6]. Також, станом на вересень 2019 р. як мінімум 30 

українських інтернет-ресурсів повністю або частково заблоковані у Криму [277, 

с. 8]. В межах боротьби зі свободою слова та інформації окупаційна влада 

також активно використовує російське антиекстремістське законодавство, 

зокрема ст. 205(2) КК РФ (публічні заклики до терористичної діяльності, 

вчинені за використання мережі Інтернет) та ст. 282(1) КК РФ (розпалювання 

ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності), під які, через 

їхні надто широкі формулювання, легко підвести будь-яке вираження свободи 

слова та інформації [267, c. 11]. 

Частиною стратегії примусу стала політика автоматичного набуття 

мешканцями Криму громадянства РФ. Так, згідно зі ст. 5 «Договору про Крим», 

всі особи, які постійно проживали на території півострова автоматично 

визнавалися громадянами РФ. Автоматичний перехід в громадянство негативно 

вплинув на всі верстви населення в Криму: тих, хто не хотів змінювати 

громадянство; тих, хто автоматично не набував громадянство РФ, і через це де-

факто ставав іноземцем у себе вдома; тих, хто змінив громадянство і, як 

наслідок, отримав низку зобов’язань за російським законодавством. Щодо 

першої групи, то процес відмови від отримання нового громадянства був 

надзвичайно ускладнений, поряд з цим, окупаційна влада та підпорядковані їй 

угрупування чинили тиск на тих, хто виявив бажання відмовитись від 

російського громадянства. Українці, які відмовилися від російських паспортів 

або не мали можливості їх отримати, виявилися іноземцями на місці свого 

постійного проживання, обмеженими в низці прав: на безкоштовну медичну 
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допомогу, працевлаштування, отримання банківських послуг тощо [267, с. 18-

19]. 

Водночас, ті особи, які автоматично стали громадянами РФ, виявилися 

пов’язаними низкою зобов’язань, які часто суперечать їх бажанням і намірам. 

Одним з таких зобов’язань є служба в армії РФ, що є порушенням 

міжнародного гуманітарного права, адже окупаційна держава не може 

примушувати населення окупованих територій до служби в лавах своєї армії. 

Перший призов кримчан до російської армії відбувся восени 2015 р. За перші 

три роки існування окупаційного режиму службу в лавах російської армії 

пройшли близько 12 тисяч жителів Криму. З 2017 р. кримських призовників 

почали відправляти на службу в підрозділи за межами Криму. Тих, хто 

відмовляється проходити службу, переслідують в судовому порядку [267, с. 19-

20]. 

РФ як окупант створює суттєві перешкоди для аналізу стану дотримання 

прав місцевого населення. Найповніша інформація про ситуацію з правами 

людини на окупованій території Криму міститься у періодичних доповідях 

УВКПЛ ООН, яке з березня 2014 р., у відповідь на звернення Уряду України до 

Генерального секретаря ООН про розміщення в Україні місії з прав людини, 

розгорнуло Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні. З того часу 

УВКПЛ за допомогою ММПЛУ збирає та аналізує інформацію щодо ситуації з 

правами людини в Криму, що публікується в періодичних моніторингових 

звітах щодо ситуації з правами людини в Україні, а також спеціальних 

тематичних доповідях із фокусом на ситуацію в Криму. Через відмову РФ 

допустити ММПЛУ на територію тимчасово окупованого Криму, Місія 

здійснювала моніторинг ситуації з правами людини віддалено. Окрім цього, сім 

років поспіль Російська Федерація відмовляє Спеціальній моніторинговій місії 

ОБСЄ в доступі на територію тимчасово окупованого Криму, що суттєво 

ускладнює роботу ОБСЄ зі збору інформації про права людини на окупованому 

українському півострові. Загалом, з початку окупації Криму лише дві офіційні 

міжнародні місії відвідали півострів – обидві представляли Раду Європи. Це 
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були місія Комісара Ради Європи з прав людини Нільса Мужнієкса (вересень) 

2014 р. й Місія з прав людини Ради Європи до Криму на чолі із швейцарським 

дипломатом, Послом Жераром Штудманом [250, с. 8-9]. 

Як результат реалізації окупаційною державою стратегії примусу, та 

частина населення, яка була незгодна із новими порядками й могла виражати 

протестні настрої, змушена була залишити півострів. За офіційними даними, 

кількість ВПО з Криму складає 49 000 осіб, за даними правозахисників їх 

кількість є набагато більшою – щонайменше 100 000 осіб [278]. 

Поряд із стратегією примусу стратегія кооптації, що включає в себе 

застосування позитивних санкцій у вигляді матеріальних і соціальних благ, 

дозволила окупанту залучити на службу окупаційному режиму значну частину 

автохтонних представників Криму. Показовим є приклад з масовим 

колабораціонізмом кримських суддів. Так, на момент окупації у судах АРК 

працювало 492 судді [279]. У грудні 2015 р. Вища рада юстиції ухвалила 

рішення щодо звільнення 276 суддів, які були призначені на посади суддів РФ у 

Криму, чим порушили присягу та вимоги щодо несумісності [280]. Отже, 

більше половини із загальної кількості суддів продовжили працювати на 

окупаційну владу. Такий колабораціонізм слід розглядати у кримінально-

правовій площині. Українськими правоохоронними органами станом на 

серпень 2021 р. до суду передано 287 обвинувальних актів, які стосуються 

підтримки окупації Криму. Усього двоє кримських «суддів» та одна 

«депутатка», які перейшли на службу до російських окупантів, отримали 

обвинувальні вироки в спеціальних судових провадженнях, які вступили у 

законну силу, тобто пройшли етап апеляційного оскарження [281]. Однак, 

масштаби колабораціонізму, очевидно, набагато більші, історичні дослідження 

цього феномену свідчать, що окуповане населення, переважно, взаємодіє з 

окупаційною владою, проблема полягає у визначенні, наскільки таке 

співробітництво є «ідейним», добровільним або, навпаки, вимушеним 

колабораціонізмом. Разом з цим, характерним для окупаційного режиму стало 

залучення окупантом, окрім місцевих колабораціоністів, алохтонних 
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представників, тобто громадян РФ, які приїхали до Криму вже після початку 

окупації. Приклад з тими ж суддями демонструє, що окупант не довіряє 

повністю виконання найважливіших владних функцій колабораціоністам. Так, 

станом на 2019 р. суддівський корпус окупаційного режиму на 20% (або понад 

100 осіб) складався із завезених з РФ росіян [282]. 

По відношенню до використання окупантом ресурсів ми виділяємо дві 

стратегії: стимулювання та експропріації. Доступні для аналізу цифри свідчать, 

що стратегія стимулювання нарівні зі стратегіями кооптації та примусу 

забезпечує РФ здійснення ефективного контролю окупованими територіями.  

Так, аналіз доходів бюджетів «Республіки Крим» та м. Севастополя [283; 284] 

свідчить про дотаційний характер окупаційного режиму. Розподіл доходів по 

роках виглядає наступним чином (сукупні показники обох бюджетів): 2015 р. – 

111,1 млрд. руб., 2016 р. – 128,7 млрд. руб, 2017 р. – 179,1 млрд. руб., 2018 р. – 

207,2 млрд. руб., 2019 р. – 215,3 млрд. руб, 2020 р. – 268,8 млрд. руб. Ми 

бачимо штучне зростання доходів, яке не можна пояснити економічними 

причинами, оскільки воно відбувається виключно за рахунок безповоротних 

надходжень з РФ, доля яких кожного року складала не менше половини 

доходів, а станом на 2020 р. досягла 2/3 дохідної частини бюджетів 

окупаційних адміністрацій. Тобто кожного року РФ витрачає дедалі більше 

фінансових ресурсів на підтримку соціально-економічного існування Криму, 

що наглядно проілюстровано на рис. 3.1. В доларовому еквіваленті 

надходження РФ до Криму у 2020 р. становили 2,8 млрд. дол. США. 

В рамках реалізації цієї стратегії окупант, також, постійно здійснює 

додаткові витрати. Так, після припинення у 2015 р. поставок електроенергії з 

материкової України РФ витратила 47,3 млрд. руб. (або більше 0,8 млрд. дол. 

США) на прокладення підводного енергомосту по дну Керченської протоки 

[285, с. 31]. Окрім цього, окупант демонструє місцевому населенню свою 

платоспроможність за допомогою великих інфраструктурних проектів. 

Будівництво мосту через Керченську протоку, який з’єднав півострів з 

Краснодарським краєм РФ, обійшлось російським платникам податків у 228 
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млрд. руб. [286]. Загальна вартість запланованого будівництва нової траси 

«Таврида», яку будують від Керченського мосту до міста Севастополя, складає 

149,26 млрд. руб. [287]. Ще у серпні 2014 р. уряд РФ затвердив федеральну 

цільову програму «Соціально-економічний розвиток Республіки Крим і м. 

Севастополя до 2025 року», якою передбачено фінансування 978 об’єктів і 

заходів за рахунок надання субсидій з федерального бюджету. Граничні обсяги 

фінансування складають 1 373,6 млрд. руб. [288]. 

 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл доходів бюджету Криму за 2015-2020 рр., у млрд. руб. 

(за даними «Міністерства фінансів Республіки Крим» [283],  

Департаменту фінансів міста Севастополя [284]) 

 

Для того, щоб частково компенсувати витрати на окупацію, РФ та її 

окупаційні адміністрації достатньо оперативно розпочали реалізовувати 

стратегію експропріації. У березні 2014 р. новоутворена «Державна Рада 

Республіки Крим» прийняла низку рішень про націоналізацію об’єктів 

державної власності, що перебували в сфері управління Мінінфраструктури та 

Мінагрополітики України, включаючи морські порти [289]. Експропріація не 

обмежувалась об’єктами державної власності України. У списку 

«націоналізованих» – об’єкти, що належать профспілкам, іншим громадським 
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організаціям, вищим навчальним закладам, Академії наук та ін. Стосовно 

приватних підприємств формально не спостерігається прямої експропріації, але 

використовується механізм рейдерських захоплень та зміни їх менеджменту з 

використанням все тієї ж «кримської самооборони». Так, 24 серпня 2014 р. 

«самооборона», нібито на прохання робітників, не пустила менеджмент на 

суднобудівний завод «Залив» у Керчі. Завод належить українському 

бізнесменові К. Жеваго [285, с. 75]. За період окупації, за різними даними, на 

півострові було «націоналізовано» понад 500 держпідприємств та профспілок, 

близько 300 приватних підприємств. Окрім цього, з 2015 р. розпочалась 

практика вилучення за допомогою рішень окупаційних судів земельних ділянок 

у громадян, які стали їх власниками за законами України. Масово розселялись і 

зносилися домоволодіння в зоні будівництва траси «Таврида» та Керченського 

мосту. [282]. Частина майна була передана безпосередньо центральним 

відомствам окупаційної держави. Зокрема, Управлінню справами президента 

РФ «передані» заповідники, винзаводи та виноградники, державні резиденції, 

санаторії, що розташовані на Південному березі Криму. Починаючи з 2016 р. 

наступним етапом «освоєння Криму» окупантами став розпродаж частини 

експропрійованої власності України в Криму [285, с. 75]. Разом з цим, не 

справдився розрахунок окупаційної влади на експлуатацію природних ресурсів 

окупованих територій. Обсяги видобутку газу та нафтового конденсату 

кожного року поступово знижувались. Так, за даними голови правління 

відтвореного в Києві «Чорноморнафтогазу», російські окупанти з моменту 

анексії добули на окупованому півострові та шельфі Чорного і Азовського 

морів 7,2 млрд куб. м. природного газу і 222,6 тис. т. газового конденсату і 

нафти. У 2014 р.було видобуто 2 млрд куб. м. газу і 57,1 тис. т. газового 

конденсату і нафти, у 2015 р. – 1,84 млрд куб. м. природного газу, 61,1 тис. т. 

газового конденсату і нафти, у 2016 р. – 1,67 млрд куб. м. газу і 53,4 тис. т. 

газового конденсату і нафти, у 2017 р. – 1,62 млрд куб. м. газу і 51 тис. т. 

газового конденсату і нафти [285, с. 37]. За даними Міністерства енергетики 

РФ, у 2018 р. видобуток газу знизився до 1,5 млрд куб. і стабілізувався на цьому 
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рівні у 2019 р. При цьому, обсяги споживання газу у Криму перевищують 

обсяги видобутку. Так, у 2018 р. обсяги постачання газу споживачам склали 2,7 

млрд куб. м., у 2019 р. обсяг споживання збільшився до 3,8 млрд куб. м. [290]. 

Таким чином, окупаційна держава змушена компенсувати дефіцит обсягів 

споживання на півострові за рахунок газу власного видобутку. 

У цілому, можна констатувати, що РФ витрачає значно більше ресурсів 

на окупаційний режим, аніж отримує від нього. В аспекті теорії раціонального 

вибору, на перший погляд, такі дії окупанта виглядають ірраціональними. 

Однак, для РФ утримання Криму під своїм контролем це, у першу чергу, 

геополітичний проєкт, півострів розглядається російською правлячою 

верхівкою як форпост, що стоїть на перешкоді розширенню військово-

політичного блоку НАТО на Схід, у якому Росія вбачає загрозу для власних 

інтересів. Крім того, анексія Криму мала внутрішньополітичне значення, що 

підтверджується різким зростанням підтримки росіянами діяльності В. Путіна 

після захоплення Криму, яка у травні 2014 р. досягла максимальної відмітки у 

86% з часів, коли він у 2000 р. уперше був обраний на посаду президента. При 

цьому, з 2008 р. рейтинг В. Путіна неухильно знижувався до 60%, а зростання 

пішло з січня 2014 р. [291] – саме тоді, коли розпочалась реалізація планів 

окупаційної держави щодо Криму. 

 

3.2. Російський окупаційний режим у Донецьку та Луганську (з 2014 

року) 

 

Історичний контекст. Формування Донецького регіону обумовлено його 

мінливою адміністративно-територіальною локалізацією за доби Російської 

імперії та СРСР. У другій половині XIX – на початку XX ст. Донецький басейн 

(Донбас) перебував у складі трьох адміністративно-територіальних одиниць: 

північні райони Донеччини та Луганщини входили до складу Харківської 

губернії, частина території Приазов’я, південні райони Луганщини 

(Бахмутський, Маріупольський, Луганський повіти) – до складу 
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Катеринославської губернії, а землі на схід від річки Кальміус – належали 

Області війська Донського. Із приходом після Жовтневого заколоту до влади 

більшовиків, у 1919 р. було створено Донецьку губернію із центром спочатку у 

Луганську, потім – у Бахмуті. До неї увійшли землі, що раніше належали до 

Катеринославської та Харківської губерній, Області війська Донського. У 1932 

р. було утворено Донецьку область, яку у 1938 р. розділили на Сталінську та 

Ворошиловградську, які пізніше перейменовані на Донецьку та Луганську 

області УРСР. Політика примусової колективізації, висока диспропорційна 

концентрація промисловості, урбанізація, залучення трудових ресурсів з інших 

регіонів СРСР сприяли значним змінам у регіональній структурі населення 

[292, с. 25]. Саме за часів СРСР сформувалась специфічна регіональна 

ідентичність Донбасу, яка після здобуття Україною незалежності у 1991 р. так і 

залишилась автономною ідентичністю в межах єдиної політичної нації. 

Характерними її рисами були радянсько-комуністичні, проросійські, 

антизахідні та патерналістські ціннісні установки. Крім того, на специфіку 

Донбасу вплинуло те, що цей регіон після розпаду СРСР фактично став 

пограниччям між Україною та Росією [293]. У 2004 р. РФ було вперше 

розіграно карту «східноукраїнського» сепаратизму, коли виходець з Донбасу В. 

Янукович не зміг отримати перемогу на президентських виборах в Україні. 26 

листопада 2004 р. Луганська обласна рада проголосувала за створення 

«Південно-східної республіки», а 28 листопада 2004 р. на з’їзді депутатів усіх 

рівнів із 17 регіонів України, переважно східних і південних, у 

місті Сєверодонецьк Луганської області, в якому брала участь представницька 

делегація з РФ на чолі з мером Москви Ю. Лужковим, обговорювалось 

створення «Південно-східної федеративної держави» зі столицею у Харкові. 

Тоді українській владі вдалось зупинити прояви сепаратизму. На тлі подій на 

Майдані (листопад 2013 – лютий 2014 рр.), які призвели до втечі з України 

президента В. Януковича, а також окупації Криму РФ, з березня 2014 р. під 

гаслами приєднання півдня і сходу України до Росії розпочалася координована 

і контрольована російськими спецслужбами серія протестних акцій у східних і 
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південних регіонах України – так звана «Русская весна» [120], яка призвела до 

повномасштабного збройного конфлікту між Україною та РФ, а також втрати 

українською владою контролю над окремими районами Донецької та 

Луганської областей (ОРДЛО). 

Хронологія основних подій. Починаючи з квітня 2014 р. у південно-

східних областях України відбувається радикалізація акцій проросійських 

активістів, метою яких стає захоплення адмінбудівель органів державної влади 

та дестабілізація обстановки. 6 квітня 2014 р. озброєними людьми захоплено 

будівлю СБУ в м. Луганськ. 7 квітня 2014 р. у будівлі Донецької ОДА учасники 

«народної ради» проголосили створення «Донецької народної республіки». 

Того ж дня учасники «антимайдану» у місті Харкові заявили про створення 

«Харківської народної республіки» й захопили будівлю облдержадміністрації, 

яку наступного дня було звільнено бійцями окремого полку спеціального 

призначення «Ягуар» [294]. Тоді ж у квітні 2014 р. у Донецькій області 

з’являються перші незаконні збройні формування (НЗФ). 12-14 квітня 2014 р. 

відбувається захоплення НЗФ адміністративних установ у таких населених 

пунктах Донецької області, як Слов’янськ, Краматорськ, Артемівськ, Лиман, 

Дружківка, Єнакієве, Макіївка, Маріуполь, Горлівка та ін. 13 квітня 2014 р. 

поблизу міста Слов’янська Донецької області відбувся перший бій між 

українськими правоохоронцями та проросійськими бойовиками, внаслідок 

якого загинув офіцер українського спецпідрозділу «Альфа». 14 квітня 2014 р. 

озброєними бойовиками взято в облогу приміщення Луганської обласної ради 

та оголошено про невизнання центральної влади в Україні [123, с. 120-121]. 13 

квітня 2014 р. РНБО ухвалено рішення про проведення антитерористичної 

операції (АТО) із залученням збройних сил України для подолання 

терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України, яке 14 

квітня 2014 р. введено в дію відповідним указом в.о. Президента України О. 

Турчинова [295]. 27 квітня 2014 р. проросійські активісти біля захопленої 

будівлі СБУ проголосили про створення «Луганської народної республіки». 11 

травня 2014 р. так звані «ДНР» і «ЛНР» за кримським сценарієм провели 
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референдуми про статус регіонів з однаковим запитанням: чи підтримуєте ви 

державну самостійність, відповідно, «Донецької та Луганської народних 

республік». За результатами, оприлюдненими владою самопроголошених 

утворень, в обох регіонах нібито 90% учасників «референдуму» проголосували 

за «незалежність» «ДНР» і «ЛНР». Влада квазіутворень за підсумками 

референдуму звернулася до РФ з проханням розглянути питання про 

входження «ДНР» та «ЛНР» до її складу. Москва проігнорувала ці звернення, 

але підтримала результати волевиявлення громадян України і закликала Київ 

розпочати втілення їх шляхом налагодження широкої дискусії щодо 

майбутнього державного устрою України за участю всіх політичних сил і 

регіонів країни [296]. 

На першому етапі збройного конфлікту (квітень-липень 2014 р.) бойові 

дії мали переважно обмежений характер. НЗФ активно використовували 

тактику засідок, обстрілів позицій українській військовослужбовців, диверсійні 

і терористичні атаки. У Луганській області сепаратистам вдалося взяти 

контроль над кількома населеними пунктами, включаючи прикордонні з Росією 

місто Свердловськ та селище Довжанське, а також велике промислове місто 

Алчевськ. Утворюються збройні групи й організації – батальйон «Схід» 

(Донецьк), «Козача національна гвардія Великого війська Донського», 

батальйон «Привид», батальйон «Зоря» (Луганськ і область). У кінці липня 

українські військовослужбовці звільняють низку великих міст (Лисичанськ і 

Сєвєродонецьк в Луганській обл., Дебальцеве у Донецькій обл.) [297, с. 8-9]. 

На другому етапі (липень 2014 – лютий 2015 рр.) українська армія 

розпочала    широкомасштабний наступ, піком якого стали бої за м. Іловайськ у 

Донецькій області. У ході операції українські військовослужбовці вперше 

зіткнулися зі значними регулярними силами російської армії. Згідно з 

доповіддю Генерального штабу України, в районі Іловайська з 24 серпня 2014 

р. розташовувалося приблизно 4 тис. солдатів російської армії. Також, разом із 

регулярними військами діяли підрозділи Сил спеціальних операцій РФ. На 

цьому етапі сторонами конфлікту було узгоджено «Комплекс заходів щодо 
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виконання Мінських угод», більш відомий як «Мінськ-2», підписаний 12 

лютого 2015 р. Однак, незважаючи на його підписання, активні бойові дії 

закінчилися лише 18 лютого 2015 р. окупацією міста Дебальцевого і 

закріпленням позицій сторін конфлікту на Світлодарській дузі [297, с. 10]. 

На третьому етапі, який триває з лютого 2015 р. й до теперішнього часу 

збройний конфлікт поступово набуває ознак замороженого. Відбуваються 

епізодичні зіткнення між українськими ЗС і проросійськими бойовиками. На 

цьому етапі зафіксований територіальний status quo за допомогою лінії 

розмежування – умовної лінії на місцевості між тимчасово окупованими 

територіями та контрольованими територіями, яка проходить по передньому 

краю передових позицій об'єднаних сил [298]. 

Встановлення ефективного контролю окупантом і створення 

окупаційного режиму. На відміну від Криму, де дата початку окупації була 

визначена на рівні закону майже відразу після втрати Україною контролю над 

півостровом (у 2015 р. дату окупації уточнено – прим. авт.), щодо ОРДЛО 

ситуація є складнішою у зв’язку з тим, що в цих районах відбувались активні 

бойові дії, в ході яких одні території часом потрапляли під ефективний 

контроль українських сил, інші – перебували під контролем НЗФ. Крім того, 

позиція України щодо використання терміну «окупація» була набагато більш 

чіткою по відношенню до Криму з моменту його анексії в 2014 році, порівняно 

з ситуацією на Донбасі, де українська влада вважала за краще використовувати 

терміни «збройна агресія» (щодо військових операцій Росії) та 

«антитерористична операція» (щодо військової операції в Україні) [299]. Це 

обумовило перипетії визначення українською владою правового статусу 

ОРДЛО. Спочатку розпорядженням КМУ від 07 листопада 2014 р. № 1085-р 

було затверджено Перелік населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік 

населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення [300]. Також, ВРУ на 

виконання Мінських домовленостей у вересні 2014 р. прийнято Закон «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
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Луганської областей», однак, статус ОРДЛО як тимчасово окупованих 

територій у законі не визначений [301]. Такий статус у ОРДЛО з’явився лише 

17 березня 2015 р., коли ВРУ прийнято постанову № 254-VII, якою визнано 

«тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села 

Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей» запроваджується особливий порядок місцевого 

самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, 

російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та 

найманців з території України та відновлення повного контролю України за 

державним кордоном України» (при цьому, у постанові конкретний перелік 

окупованих територій не наводиться – прим. авт.) [302]. У Заяві ВРУ «Про 

відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», 

затвердженої постановою ВРУ від 21 квітня 2015 р. № 337-VIII, вказано, що 

«наслідком збройної агресії  Російської Федерації проти України стала 

нелегітимна воєнна окупація і подальша незаконна анексія території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – невід’ємної складової 

державної території України, воєнна окупація значної частини державної 

території України у Донецькій та Луганській областях (виділено авт.)» [212]. 

У 2018 р. ВРУ прийнято Закон «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій і Луганській областях», ст. 1 якого передбачено, що 

межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово 

окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом 

України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі 

пропозиції Генерального штабу Збройних Сил України [303]. Лише в 2019 р. 

Указом Президента України від 7 лютого 2019 р. № 32/2019 затверджені межі 

тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, які 

визначені фактичною лінією розмежування сторін [304]. Початок окупації 

ОРДЛО на законодавчому рівні досі не визначений. У серпні 2021 р. уряд вніс 
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до ВРУ проєкт Закону «Про засади державної політики перехідного періоду», 

яким пропонується вирішення питання щодо дат початку тимчасової окупації 

окремих населених пунктів, районів віднести до компетенції Президента 

України за аналогічною процедурою: шляхом подання Міноборони, 

підготовленого на основі пропозицій Генерального штабу ЗСУ [305]. 

Більш чіткою є позиція українського уряду у міждержавній справі 

«Україна та Нідерланди проти Російської Федерації» (Ukraine and the 

Netherlands v. Russia), яка на даний час розглядається ЄСПЛ. За словами 

Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ І. Ліщини, задачею-максимум 

української сторони є визнання ЄСПЛ того, що «з моменту проведення 

псевдореферендуму (на непідконтрольних територіях – прим. авт.) та територія, 

на якій цей «референдум» проводився, була під контролем РФ», однак, із 

застереженням, що «частина населених пунктів ОРДЛО під час активних 

бойових дій перебувала під контролем української сторони» [306].  

У процесі інституціоналізації окупаційного режиму в Донецьку та 

Луганську можна виділити 3 етапи: 

1) втрата ефективного контролю над ОРДЛО української влади; 

2) встановлення ефективного контролю над ОРДЛО незаконними 

збройними формуваннями (влада «польових командирів»); 

3) дії Російської Федерації із зачистки польових командирів та державне 

будівництво через окупаційні адміністрації «ДНР» і «ЛНР». 

На першому етапі, який розпочався у квітні-травні 2014 р., українська 

влада втратила на деякий час контроль над такими великими містами Донецької 

області, як Слов’янськ і Краматорськ. НЗФ під керівництвом І. Безлера 

захопили Горлівку. На початку травня 2014 р. бойовики зробили спроби взяття 

під контроль міста Маріуполя. У Луганській області був фактично втрачений 

контроль України над прикордонними з РФ населеними пунктами та містом 

Алчевськ. Вперше про втрату контролю української влади над окремими 

районами Донецької та Луганської області заявив в.о. Президента України О. 

Турчинов 30 квітня 2014 р. [307]. У травні 2014 р. повністю відновлено 
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контроль над Маріуполем, у липні 2014 р. українські сили звільнили 

Краматорськ, Слов'янськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, а також низку інших 

населених пунктів Донецької та Луганської областей.  

Другий етап, який частково співпадав з першим за часовими рамками, й 

тривав з квітня до серпня 2014 р., відзначався встановленням режиму 

«польових командирів» (warlord regime), для якого характерним стало 

запровадження бойовиками свавільних порядків у захоплених населених 

пунктах. Одним з найперших прикладів такого режиму польових командирів 

стало місто Слов’янськ Донецької області. Місто протягом трьох місяців з 

квітня до липня 2014 р. перебувало під контролем НЗФ на чолі з громадянином 

РФ І. Гіркіним (Стрелковим), яке, за його словами, запустило «маховик війни 

на Донбасі» [308]. Правозахисниками зафіксовані численні порушення прав 

людини під час перебування Слов’янська під контролем НЗФ І. Гіркіна, серед 

яких: незаконні затримання громадян, тортури, конфіскації майна, 

переслідування за проукраїнські погляди. І. Гіркін запровадив «воєнний стан» і 

«військовий трибунал» за зразком сталінської епохи. Представники цього 

«органу», наприклад, засуджували до страти та виносили смертний вирок 

людям за дії, пов’язані із мародерством та грабежами, керуючись, при цьому, 

Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про військовий стан» від 22 червня 

1941 р. Достеменно кількість засуджених та страчених цим «трибуналом» 

людей невідома, але принаймні 4 осіб саме так було засуджено до смертної 

кари [309, c. 34]. Пізніше, сам І. Гіркін в інтерв’ю українському журналісту Д. 

Гордону зізнався, що за його наказом було розстріляно декілька «українських 

диверсантів», а також «ополченців ДНР», одного з яких він вбив особисто 

[310]. Аналогічні свавільні порядки встановлювали НЗФ і в інших захоплених 

містах Донеччини та Луганщини. Наприклад, у Луганську за ініціативи 

командира батальйону «Призрак» О. Мозгового людину, запідозрену в 

зґвалтуванні, без вивчення доказів оголосили винною і засудили до смерті 

шляхом піднімання рук присутніх на місці глядачів. Поплічники О. Мозгового 
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на околицях Сєвєродонецька і Лисичанська без суду катували і страчували 

підозрюваних у мародерстві й наркоторгівлі [128, с. 260]. 

Від вересня 2014 р., коли участь РФ у збройному конфлікті стала 

очевидною, розпочинається етап, який Т. Кузьо влучно назвав «збройним 

супроводом «державного будівництва»». За словами політолога, після 

підписання перших Мінських угод відторгнені від України райони Донбасу та 

квазіструктури угруповань «ДНР» і «ЛНР» остаточно потрапили під повний 

військовий, економічний і фінансовий контроль Москви [128, с. 392]. 

У цей період у так званих «ДНР» і «ЛНР» за безпосередньої участі РФ 

було розпочато реорганізацію «Народного ополчення Донбасу» в «Збройні сили 

Новоросії». В окупованих районах Донецької області вони зводилися в 1-ий 

армійський корпус (далі – АК), в Луганській області – у 2-ий АК. У жовтні 2014 

р. «Армію республіки ЛНР» перейменовано у 2-ий АК «Народної міліції ЛНР». 

Зведення наявних бандформувань у військові структури, в яких передбачено 

принцип єдиноначальності, з початку зустріло жорсткий опір з боку значної 

кількості керівників загонів «народного ополчення», найманців і місцевих 

бойовиків. Найбільш гостре протистояння простежувалося в ЛНР. Головна 

боротьба точилася між «центральною владою глави ЛНР» І. Плотницького та 

ватажками бойовиків, які побудували «феодальні вотчини» в різних районах 

цієї «республіки». На фінальному етапі після безрезультатних перемовин було 

проведено «зачистку» найвпливовіших поміж «ополчення» ватажків. За 

оцінками незалежних експертів, вона здійснювалася російською ФСБ і 

спецназом у різні способи, зокрема й фізичного знищення. Так, наприкінці 2014 

р. змусили відмовитися від командування «горлівським ополченням» і 

покинути м. Горлівку громадянина Росії І. Безлера (позивний «Бєс»). У січні 

2015 р. було знищено начальника штабу мотострілецької бригади О. Бєднова 

(позивний «Бетмен»). У березні того самого року був заарештований 

російськими правоохоронцями та ув’язнений у слідчий ізолятор міста Санкт-

Петербурга колишній «міністр оборони ЛНР» О. Бугров. Пізніше, в травні, 

було знищено командира батальйону «Призрак» О. Мозгового. Російським 
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«кураторам» вдалося зламати опір «козаків», які не визнавали керівництво І. 

Плотницького. У квітні 2015 р. відбулася «генеральна зачистка» бойовиків 

«Всевеликого війська Донського» в містах Стаханові, Антрациті, 

Первомайську. Після цього з лояльних «козаків» було сформовано 

мотострілецький козачий полк у складі 2-го АК. У підсумку, після низки 

організаційних заходів було заявлено про створення 1-го та 2-го АК 

відповідного складу [311, с. 72].  

Що стосується безпосередньо процесу так званого «державотворення», 

після проведення псевдореферендумів щодо самовизначення, у травні 2014 р. 

квазіутвореннями «ДНР» і «ЛНР» 16 і 18 травня 2014 р., відповідно, були 

прийняті «конституції». 25 травня 2014 р. було підписано Декларацію про 

об’єднання «ДНР» і «ЛНР» в єдину союзну державу під назвою «Новоросія». 

Формально в «конституціях» закріплений поділ влади на три самостійні гілки 

влади: законодавчу, виконавчу і судову, однак, насправді, реальна влада 

належить так званим «главам» «ДНР» і «ЛНР». Слід погодитись з М. Тараненко 

та Д. Афанасьєвим, що за формою правління «ДНР» і «ЛНР» подібні до 

«президентських республік», а за політичним режимом є фактично 

«одноосібними диктатурами» [312]. Окрім президентської форми правління, 

квазіутворення запозичили у РФ деякі закони: Кримінальний кодекс «ДНР», 

закони «ДНР» «Про оборону» від 14 серпня 2015 р., «Про податкову систему» 

від 25 грудня 2015 р., закон «ЛНР» «Про державну цивільну службу «ЛНР» від 

3 липня 2015 р. Окрім цього, на відміну від Криму, у «ДНР» і «ЛНР» тривалий 

час застосовували українське законодавство, а також самостійно розроблені 

«нормативно-правові акти», які не мають прямих аналогів [312]. 

4 листопада 2014 р. «ДНР» і «ЛНР» синхронно провели «вибори» «голів» 

і «народних рад», за результатами яких «головами» «ДНР» і «ЛНР» стали, 

відповідно, О. Захарченко та І. Плотницький, які на той момент вже були 

діючими лідерами вказаних квазіутворень. Президент України П. Порошенко 

назвав «вибори» «фарсом під дулами танків». ООН, США та ЄС заявили про 

нелегітимність «виборів», зауваживши, що вони суперечать Мінському 
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протоколу від 05 вересня 2014 р. РФ фактично визнала ці псевдовибори, 

оприлюднивши заяву російського МЗС щодо «поваги до волевиявлення 

мешканців Південно-Сходу» [313]. 

Аналіз нормативної бази «ДНР» і «ЛНР» свідчить про їх пріоритети щодо 

створення режиму маріонеткової військової диктатури. Примітно, що першими 

ж рішеннями «урядів» «ДНР» і «ЛНР» у травні 2014 р. стало введення 

«воєнного стану» на підконтрольних цим утворенням територіях. Також, було 

введено комендантську годину. До теперішнього часу відомості щодо 

скасування режиму «воєнного стану» відсутні, що дозволяє суттєво 

обмежувати права місцевого населення. Примітно, що одними з перших 

«органів виконавчої влади», утворених в «ДНР» у липні 2014 р., стали силові 

відомства: «Міністерство внутрішніх справ ДНР» та «Міністерство Державної 

Безпеки ДНР». Також, у 2014 р. з’явились на папері «Міністерство юстиції», 

«Міністерство інформації», «Міністерство транспорту», «Міністерство 

фінансів». Фактично, діяльність цих «міністерств» розпочалась ближче до 

середини 2015 р. Перший бюджет «ДНР» був прийнятий у травні 2015 р., однак 

повноцінний річний бюджет з’явився тільки у 2019 р. [314]. 

Про те, що процес інституціоналізації окупаційного режиму відбувався 

протягом тривалого часу, свідчить історія становлення «судових систем» 

«ДНР» і ЛНР». Створення «судової системи» самопроголошеної т.зв. «ДНР» 

розпочалося 22 жовтня 2014 р., коли «Рада міністрів» «ДНР» ухвалила 

постанову № 40-1, яка визначила, що «судова система» складається з 

«Верховного суду», «Арбітражного суду» «ДНР», міських і районних «судів 

загальної юрисдикції» та «військових судів». Цей документ «заборонив» 

діяльність судових органів України на підконтрольній окупаційній 

адміністрації території. У період з 01 грудня 2014 р. до 21 квітня 2015 р. 

наказами «голови Верховного суду» «ДНР» було створено 15 «судів загальної 

юрисдикції» і 2 «спеціалізовані суди» – «Арбітражний суд» і «Військово-

польовий суд» «ДНР». У такому вигляді «судова система» функціонує і досі. 

Однак, фактично, деякі з судів запрацювали у січні 2015 р., а інша частина – 
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протягом 2016-2017 рр. [315, с. 6-7]. В «ЛНР» формування «судів» розпочалось 

тільки у жовтні 2015 р.: 1 жовтня 2015 р. розпочав роботу «Військовий суд» 

«ЛНР» та в нього було призначено трьох «суддів». У період жовтень-грудень 

2015 р. розпочали роботу 16 «судів загальної юрисдикції». «Верховний суд» 

«ЛНР» розпочав роботу лише з 25 жовтня 2018 р. [315, с. 29-30]. 

В цілому, можна стверджувати, що процес «державного будівництва» на 

окупованих територіях не завершений. Одним із показових прикладів є провал 

ідеї громадянства «ДНР» і «ЛНР» через те, що паспорти цих квазіутворень не 

визнаються жодною цивілізованою країною у світі [316]. В умовах, що 

склалися, маріонеткові органи, усвідомлюючи свою інституційну 

неспроможність і повну залежність від РФ, не приховують своїх прагнень щодо 

інтеграції з окупаційною державою. Своє політичне майбутнє новостворені 

«еліти» ОРДЛО бачать, також, у складі РФ. Так, у липні 2021 р. з’явилась 

інформація щодо намірів «голови» «ДНР» Д. Пушиліна та «депутатів» 

фейкових партій «ДНР» вступити до лав правлячої в РФ партії «Єдина Росія» 

[317]. 

Актори, стратегії та ресурси окупаційного режиму. На відміну від 

окупаційного режиму в Криму, який базується на класичному безпосередньому 

контролі окупантом територій, ситуацію в ОРДЛО слід кваліфікувати як 

окупаційний режим за довіреністю. Це обумовлює специфіку управління та 

взаємодії акторів режиму, де значну роль грають неформальні інституційні 

зв’язки. РФ як домінуючий актор і окупаційна держава побудувала в ОРДЛО 

систему управління, де неофіційними кураторами окремих сегментів 

виступають відповідальні особи та відомства РФ. На початковому етапі 

функціонування окупаційного режиму одну з ключових ролей у процесі 

зовнішнього управління ОРДЛО грав В. Сурков, відомий кремлівський 

політтехнолог, автор сучасної концепції «Русский мир» і помічник президента 

РФ у 2013-2020 рр. Формально, він відповідав за питання співробітництва з 

Абхазією та Південною Осетією, але ще під час призначення його у 2013 р. на 

посаду помічника президента стало відомо, що до кола його інтересів увійде й 
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Україна [318]. До сфери компетенції В. Суркова належали ідеологічні і 

політичні питання, зокрема, кадрова політика у «псевдореспубліках». 

Прийняття рішень щодо фінансування окупаційного режиму покладено на 

заступника голови Уряду РФ Д. Козака. Восени 2015 р. з’явились дані про 

відсторонення Кремлем В. Суркова від кураторства, оскільки той, будучи 

талановитим політтехнологом, виявився слабким адміністратором, який не зміг 

створити ефективну військово-політичну систему управління на окупованих 

територіях [129, с. 150]. Крім того, Урядом РФ у грудні 2014 р. для координації 

функцій з управління окупованими територіями створено Міжвідомчу комісію 

з надання гуманітарної підтримки постраждалим територіям південно-східних 

районів Донецької та Луганської областей України (МВК), яку очолив 

заступник міністра економічного розвитку РФ С. Назаров [319]. 

Одне з найбільш ґрунтовних досліджень структури управління РФ 

окупованими територіями проведено В. Чернишем і В. Вороніною. Дослідники 

виділяють чотири окремі ієрархічно побудовані підсистеми управління, що 

координуються РФ і сформовані станом на 2020 р., а саме: політичну, 

економічно-фінансову, безпекову, військову. Кожна підсистема має своїх 

особистих кураторів і «профільні» відомства РФ. Наприклад, за політичну 

підсистему після відсторонення В. Суркова зараз відповідає заступник 

керівника адміністрації президента РФ Д. Козак, органами управління є: 

Адміністрація президента РФ, квазідержавні органи в ОРДЛО. Цілі політичної 

підсистеми:  формалізація статусу т.зв. ДНР та ЛНР як учасників конфлікту та, 

відповідно, переговорів; спеціальний статус із широкими власними 

повноваженнями для ОРДЛО в разі їх повернення під контроль України 

(можливі варіанти: конфедерація, асиметрична федерація, широка автономія); 

державне будівництво та визнання у разі прийняття відповідного політичного 

рішення. За військову підсистему відповідають Генеральний штаб Збройних 

сил РФ, командування Південного військового округу РФ, військові підрозділи, 

створені в ОРДЛО [320, с. 21-23]. Повна структура управління окупаційним 

режимом проілюстрована у додатку Г до дисертації. 
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Військові ресурси, наявні в розпорядженні окупанта, складаються з двох 

основних частин: оперативно-тактичного командування «Донецьк», а також 2-

го армійського корпусу. За необхідності, координацію дій цих формувань 

беруть на себе безпосередньо органи управління Генерального штабу ЗС РФ. 

Оперативно-тактичне командування «Донецьк» (колишній т.зв. «перший 

армійський корпус народної міліції») включає кілька формувань рівня бригада-

полк, а також окремих батальйонів. Зоною його відповідальності є центральна 

(із м. Донецьк) частина Донецької області та частково південна та східна її 

частини. Загальна чисельність коливається і не є величиною постійною. 

Групою «Інформаційний спротив» вона оцінюється приблизно в 15,5-16 тис. 

бійців. 

Інша складова окупаційного угруповання російських військ на Донбасі 

представлена 2-м армійським корпусом Народної міліції Луганської народної 

республіки (2-й АК НМ ЛНР). Зона відповідальності – м. Луганськ та околиці, 

західна та південна частини області. Це формування дещо менше за 

чисельністю особового складу (до 12,5 тис. активно діючих бойовиків) [319]. 

За даними Командування ООС, станом на грудень 2018 р., загальна 

чисельність окупаційних сил на Донбасі, якими керують офіцери і генерали ЗС 

РФ, нараховувала близько 32 тис. осіб. З них 11 тис. – це російський збройний 

контингент (включно з «добровольцями», найманцями з приватних військових 

фірм та військовослужбовцями армії Росії). Кістяк цього контингенту 

складають близько 2 тис. кадрових російських військовослужбовців – 

представників спецслужб РФ, які здійснюють безпосереднє керівництво та 

управління окупаційними формуваннями [319]. У виступі на засіданні ГА ООН 

20 лютого 2019 р. Президент України П. Порошенко повідомив, що загальна 

чисельність НЗФ на Донбасі складає близько 35 тис. бойовиків, а також 2,1 тис. 

військовослужбовців з російських регулярних збройних сил. Загальна 

чисельність російських збройних сил вздовж російсько-українського кордону 

становить понад 87 тис. військовослужбовців [321]. 
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РФ наголошує на непричетності до збройного конфлікту на Донбасі та 

заперечує встановлення та здійснення контролю над окупованими територіями. 

Вперше про це заявив російський президент В. Путін 17 квітня 2014 р.: 

«Нісенітниця все це! Нема на сході України ніяких російських підрозділів, нема 

спеціальних служб, нема інструкторів, це все місцеві громадяни» [322]. У 

подальшому, однак, В. Путін заявляв про невійськову підтримку Росією 

Донбасу, яка стосується «підтримання виробництва, вирішення соціальних 

питань, питань інфстрактурного характеру тощо» [323]. 

Позиції міжнародних організацій з приводу тлумачення ситуації на 

Донбасі були і залишаються досить неоднозначними. На рівні ООН відсутні 

резолюції, які б кваліфікували дії РФ як окупаційної держави. Певну роль у 

цьому зіграли «Мінські угоди»: Мінський протокол від 05.09.2014 («Мінськ-

1»), Мінський меморандум від 19.09.2014 та Комплекс заходів з виконання 

Мінських угод від 12.02.2015 («Мінськ-2»). Під цими документами, окрім 

підписів офіційних представників України, РФ і ОБСЄ, стоять, також, підписи 

представників «голів» «ДНР» і «ЛНР». За допомогою Мінського процесу РФ 

фактично намагається наділити «ДНР» і «ЛНР» статусом сторін конфлікту, з 

якими необхідно вирішувати питання мирного врегулювання на Донбасі. В 

резолюції РБ ООН 2202 від 17.02.2015, якою схвалено «Мінськ-2», міститься 

заява про повагу до «повного суверенітету, незалежності та територіальної 

цілісності України», водночас, окуповані території називаються «східними 

регіонами України». Резолюція, також, закликає «усі сторони» забезпечити 

повне виконання «Комплексу заходів» [324]. Більш категоричну позицію 

займає ПАРЄ, яка ще в ранніх своїх резолюціях 2015 р. засуджувала 

«порушення міжнародного права, вчинені Російською Федерацією щодо 

конфлікту на сході України», а також висловлювала занепокоєння щодо 

«продовження присутності російських військ у східній Україні та надходження 

сучасної зброї та «добровольців» з Російської Федерації»  [325]. Через анексію 

Криму та окупацію ОРДЛО РФ протягом 2014-2019 рр. була позбавлена права 

голосу в ПАРЄ. У 2018 р. ПАРЄ фактично визнало РФ окупаційною державою, 
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назвавши ОРДЛО «територіями, що знаходяться під ефективним контролем 

Російської Федерації» (в оригіналі: territories under effective control by the 

Russian Federation – прим. авт.) [326]. Слід зазначити, що станом на час 

написання дисертації відсутні рішення міжнародних судових органів, 

включаючи ЄСПЛ, які б давали відповіді на питання ефективного контролю в 

ОРДЛО, зокрема, на кого покладається відповідальність за поведінку 

недержавних акторів в ОРДЛО.  

У зв’язку з цим, важливим є визначення ролі і місця довірених осіб РФ у 

встановленні та підтриманні окупаційного режиму у Донецьку та Луганську. На 

відміну від Криму, довірених осіб, які діяли на початку окупації, досить важко 

розподілити окремо на тих, хто зі зброєю в руках допомагав окупанту 

захоплювати території, та тих, хто виконував роботу з імітації процесу 

державотворення у самопроголошених «республіках». Фактично, ватажки НЗФ 

часто брали на себе функції «військових комендантів» у захоплених містах. За 

слушною думкою Т. Кузьо, організації та незаконні збройні формування, що 

виступили проти України на Донбасі, були такими ж різними, як і політичні, 

релігійні та кримінальні угрупування, що їх заснували [128, с. 414]. Так, окремі 

НЗФ створювались на базі маргінальних проросійських громадських 

організацій, найбільш відомими серед яких є «Донецька республіка» та 

«Оплот». ГО «Донецька республіка» була заборонена в Україні з 2007 р., з 

початком окупації діяльність організації фактично відновлено, а її лідер А. 

Пургін у травні 2014 р. став «віце-прем’єром» першого «уряду» «ДНР», пізніше 

в листопаді 2014 р. обраний «головою» «Народної ради «ДНР». «Донецька 

республіка» перетворилась на одну з двох офіційно діючих «партій» «ДНР», 

яка разом з іншою квазіпартією «Вільний Донбас», створеною вже після 

окупації, двічі «перемагали» на виборах у «парламент» «ДНР» у 2014 та 2018 

рр. і розподіляли між собою депутатські мандати. Прапор ГО «Донецька 

республіка» став «державним» прапором «ДНР». «Донецька республіка», по 

суті, є правлячим угрупуванням з жорсткою ієрархічною структурою та 

адміністративним ресурсом. Всі працівники бюджетної сфери «ДНР» під 
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страхом звільнення зобов’язані вступати у цю «партію», кількість її 

формальних членів станом на 2020 р. перевищує 200 тис. осіб. Фактично, в дусі 

загальної політики радянізації, яка проводиться в молодих «республіках», 

«Донецька республіка» стала чимось на кшталт КПРС. «Партія» видає власну 

щотижневу газету «Донецька республіка» накладом 100 тис. екземплярів. З 

жовтня 2019 р. у «ДНР» введено практику звітів «прем’єр-міністра» на 

«партзібраннях» «Донецької республіки», які регулярно проводяться у 

приміщеннях «Донбас Арени» (колишнього стадіону футбольного клубу 

«Шахтар». Самого А. Пургіна, засновника «Донецької республіки», усунули від 

влади ще в 2015 р., а «політична партія» опинилась під контролем Д. Пушиліна 

[327].  

ГО «Оплот», у свою чергу, була створена у 2010 р. колишнім 

працівником харківської міліції Є. Жиліним під вивіскою всеукраїнської 

федерації боїв без правил. Під час Євромайдану бійці «Оплоту» виступали в 

ролі проросійських найманців («тітушок»), які працювали на міліцію та 

застосовували насильство щодо протестувальників. Після Євромайдану 

громадська організація опинилась під забороною та перенесла свою діяльність 

на непідконтрольну українському урядові територію Донбасу, де було створене 

однойменне збройне формування російських маріонеток на чолі з О. 

Захарченком [128, с. 12]. Є. Жилін утік до Росії після того, як проукраїнські 

сили здобули перемогу в протистоянні в центрі Харкова навесні 2014 р. [128, с. 

254]. Під час консолідації РФ розрізнених бандформувань в ОРДЛО у єдину 

армійську структуру, НЗФ «Оплот» реорганізовано у 5-у окрему 

мотострілецьку бригаду у складі оперативно-тактичного командування 

«Донецьк» [319]. У період перебування О. Захарченка в статусі «голови» 

«ДНР» були створені телеканали «Оплот ТВ» і «Оплот-2», які стали частиною 

системи пропагандистських інформаційних ресурсів окупаційного режиму 

[319]. Крім того, О. Захарченко під час боротьби за владу всередині «ДНР» з Д. 

Пушиліним, під контроль якого фактично перейшов «парламент» «ДНР», 

створив власний «громадський рух» «Оплот Донбасу», замінивши усю 
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клієнтелу Д. Пушиліна в «народній раді» особистими охоронцями і бійцями 

колишнього збройного угрупування «Оплот». Після вбивства О. Захарченка у 

2018 р., владу в «ДНР» захопив Д. Пушилін, який знищив усі структури 

«Оплоту Донбасу» та різко зменшив фінансування телеканалу «Оплот ТВ», 

підпорядкувавши його «Міністерству інформації». При Д. Пушиліні «голова» 

«ДНР» втратив будь-який вплив на військову та силову вертикаль «республіки» 

і, частково, на економічні процеси. Для цього у 2018 р. була введена посада 

«прем’єр-міністра» «ДНР», яка повністю підконтрольна Москві [327]. 

В Луганській області на початковому етапі окупації влада опинилась в 

руках численних козачих формувань і лідера НЗФ «Заря» І. Плотницького, який 

очолив квазіутворення «ЛНР». На кінець 2014 р. козачі формування 

контролювали близько 80% відсотків окупованих районів області. РФ, яка 

використала російських козаків як своїх довірених осіб на початковій стадії 

окупації, отримала проблему у вигляді поганої керованості окремих 

угрупувань. Російські «козаки» вирішили, що Кремль «подарував» їм ці районі 

й почали влаштовувати власну напівмонархічну «державу», у якій 

практикували тортури та тілесні покарання, правовий безлад, крайній 

релігійний радикалізм. Все це не вписувалось у плани РФ щодо консолідації 

окупаційного режиму в ОРДЛО. Протягом листопада 2014 – січня 2015 рр. 

керівництво «ЛНР» та російські спецслужби намагались взяти під контроль 

формування «козаків», що в результаті супроводжувалось збройними 

сутичками між підрозділами «ЛНР» і примусовим вивезенням російськими 

спецслужбами лідера козачих сил М. Козіцина на територію РФ. Тим 

«козакам», що залишились, було запропоновано вступити у збройні 

формування «ЛНР», незгодним – залишити територію Донбасу під загрозою 

фізичної ліквідації [129, с. 57]. У 2017 р. на тлі конфлікту між І. Плотницьким 

та головою «МВС» «ЛНР» І. Корнетом під силовим кураторством Москви 

відбулася зміна «влади», новим «головою» ЛНР став очільник «Міністерства 

державної безпеки» «ЛНР» Л. Пасічник, колишній працівник СБУ, а по факту 

завербований агент ФСБ РФ [319]. 
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Таким чином, внаслідок двох хвиль чисток у «ДНР» і «ЛНР» в 2014-2015 

рр. і 2017-2018 рр. та усунення від важелів управління «героїв» «руської 

весни», які були використані окупантом для захоплення українських територій 

у 2014 р., Кремлю вдалось установити повністю керований окупаційний режим 

в ОРДЛО. На зміну «польовим командирам» прийшли окупаційні «цивільні 

адміністратори» в особі Д. Пушиліна та Л. Пасічника. 

Деякі дослідники, також, відводять важливу роль на початковому етапі 

окупації (навесні 2014 р.) місцевим елітам, сепаратистські настрої яких вдало 

були використані окупантом для розхитування ситуації на Донбасі. Так, за 

словами І. Рущенка, місцеві криміналізовані еліти стали частиною системи 

«м’якої сили» РФ на Донбасі, зігравши до певної міри рокову роль, можливо, не 

усвідомлюючи усіх наслідків, у тому числі для власних інтересів. Саме вони на 

перших етапах стояли за масовими акціями та сприяли озброєнню «гвардійців» 

і «самооборонців» [125, с. 163]. Однак, по мірі розгортання подій та виходу 

ситуації з-під контролю, місцеві еліти виявились розколотими у питанні 

підтримки дій окупанта та його маріонеток. Деякі з представників економічних 

еліт одразу визначились із своєю проукраїнською позицією, як, наприклад, І. 

Тарута, активи якого були експропрійовані окупаційною державою ще у 2014 р. 

[328]. Неоднозначною була позиція донецького олігарха Р. Ахметова, який, за 

словами Т. Кузьо, вів подвійну гру: з одного боку, він публічно закликав до 

«спокою та компромісу», але за кулісами вів переговори щодо пакту про 

ненапад із провідниками сепаратистів. Крім того, заводи Р. Ахметова після 

встановлення окупаційного режиму продовжили працювати в ОРДЛО та 

сплачувати податки угрупуванням «ДНР» і «ЛНР» [128, с. 295-296]. Про те, що 

Р. Ахметов міг фінансувати самопроголошені «республіки», писав і блогер 

Д. Казанський, але визнав, що не може назвати реальних цифр відрахувань. В 

оточенні самого Р. Ахметова подібні звинувачення спростовували і запевняли, 

що всі податки сплачують виключно до державного бюджету України. Після 

громадських акцій українських активістів щодо блокади транспортного 

сполучення з ОРДЛО, які відбувались у грудні 2016 – березні 2017 рр., ситуація 



174 
 

різко змінилася. Бойовики оголосили про «націоналізацію» всіх підприємств, 

які є на контрольованій ними території. Усі підприємства, які належали 

Р. Ахметову, також оголошувалися «власністю» «ДНР/ЛНР». Це підтвердили і 

в оточенні Р. Ахметова. Зокрема, стало відомо, що компанія Р. Ахметова 

«ДТЕК» станом на березень 2017 р. втратила контроль над усіма своїми 

підприємствами в окупованій частині Донбасу [329]. 

Місцеві політичні еліти до окупації, в основному, мали відношення до 

Партії регіонів, найбільш впливової політичної сили у регіоні. Так, на останніх 

перед окупацією місцевих виборах 2010 р. Партія регіонів здобула в Донецькій 

обласній раді 166 із 180 мандатів, у Луганській обласній раді – 106 із 124 

мандатів. Регіоналами були й мери обласних центрів і великих міст. Окрім 

регіоналів, близько 10-11% електорального поля Донеччини та Луганщині 

належало Комуністичній партії Україні [293]. Зачищення регіоналами 

політичного поля призвело до повної маргіналізації будь-яких альтернативних 

проєктів, у т.ч. відверто проросійських. Фактично, на Донбасі не відбувалось 

демократичних процесів на місцевому рівні, відсутні були контреліти, які б 

могли за допомогою цивілізованих механізмів претендувати на владу. У 

подальшому, це призвело до того, що в період «руської весни» маргінали зі 

зброєю в руках цілеспрямовано розігнали законно обрані місцеві ради та 

примусово замінили їх голів, на посаді не залишилось жодного мера міста 

[327]. Регіонали, які звикли до існуючих за часів режиму В. Януковича «правил 

гри», після втечі свого патрона виявились дезорієнтованими в умовах влади 

«польових командирів», кожен з яких проголошував себе господарем території, 

підконтрольної його угрупуванню. Це призвело до того, що переважна 

більшість регіоналів просто втекла до РФ або на підконтрольні Україні 

території. У свою чергу, комуністи намагались довести свою корисність 

окупанту шляхом участі їх представників у «виборчих комісіях», які 

організовували та проводили у травні 2014 р. псевдореферендуми про 

незалежність «ДНР» і «ЛНР». Тільки комуністи мали розгалужену мережу 

навчених у виборчих кампаніях партійців, які б могли створити видимість 



175 
 

належної організації «референдумів». У підсумку, комуністам так і не вдалось 

вбудуватись у владну вертикаль новостворених «республік». Єдиним 

прикладом успішної кооптації комуністів стало обрання в «парламент» «ДНР» 

колишнього народного депутата від КПУ В. Бідьовки, якого у 2018 р. 

призначено «головою» цього «законодавчого органу» [327]. 

В цілому, можна стверджувати, що окупаційний режим спричинив появу 

нових «квазіеліт» з управлінців першого та другого покоління (польових 

командирів і цивільних адміністраторів) та наближених до них осіб, однак їх 

статус і доступ до ресурсів швидко змінюються в залежності від різних 

ситуативних факторів, таких, наприклад, як вбивство або висилка за межі 

«республік» чергових ватажків. Окрім цього, доступ до ресурсів в 

окупаційному режимі є доволі обмеженим через те, що всі великі промислові 

підприємства після блокади Україною ОРДЛО у 2017 р. перейшли під 

управління ЗАТ «Внешторгсервис», компанії, зареєстрованій у Південній Осетії 

(ще однієї окупованої РФ території – прим. авт.). Це дає Росії можливість 

використовувати Південну Осетію як тіньовий офшор для виведення ресурсів з 

ОРДЛО. «Внешторгсервис» – компанія-прокладка, головною метою якої є 

обхід санкцій щодо компаній-покупців продукції з окупованих територій 

українського Донбасу [319]. Москва створила всі умови для нівелювання спроб 

місцевих акторів взяти під контроль економічні питання в ОРДЛО. Для цього в 

«ДНР» у 2018 р. спеціально під радника голови ЗАТ «Внешторгсервис» О. 

Ананченка була створена окрема посада «прем’єр-міністра». У свою чергу, 

«віце-прем’єром» став генеральний директор ЗАТ «Внешторгсервис» В. 

Пашков, що створило унікальну управлінську ситуацію із суміщенням одними 

й тими ж особами посад у державному та приватному секторах. У підсумку, в 

руках цих двох керівників підконтрольної Росії компанії опинилась уся велика 

промисловість «ДНР» і «ЛНР» [327]. Крім того, відрядження Кремлем в 

ОРДЛО В. Пашкова, громадянина РФ і колишнього віце-губернатора Іркутської 

області РФ (у 2008-2014 рр.), свідчить про дефіцит довіри окупанта до місцевих 
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управлінців і бажання взяти економічний напрямок життєдіяльності ОРДЛО 

під свій безпосередній контроль. 

Щодо формування груп опору окупації, слід зауважити, що Донбас мав 

кращі стартові можливості для цього, аніж Крим. Так, згідно з опитуванням 

Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та фонду «Демократичні 

ініціативи», за приєднання до Росії у лютому 2014 р. висловлювались 33% і 

24% опитаних мешканців Донецької та Луганської областей, відповідно. Для 

порівняння, в Криму такий сценарій підтримував 41%. У березні 2014 р., за 

даними групи «Рейтинг», відокремлення від України прагнула третина 

мешканців Донбасу, проти було 56% опитаних. У першій половині квітня 2014 

р., згідно з дослідження КМІС, за відокремлення Донбасу від України та 

входження його до складу Росії виступала третина населення, тоді як 

переважна більшість була проти [330]. 

У той же час, у березні-квітні 2014 р. на Донбасі відбувались мітинги за 

єдність України. Однак, РФ, плануючи та реалізуючи окупацію на Сході 

України, зробила ставку на застосування стратегії примусу у її 

найжорстокішому варіанті, що звело будь-які прояви опору нанівець. 

Проросійські бойовики почали вбивати людей за проукраїнську позицію з 

самого початку заворушень на Донбасі, коли формально ще зберігався 

ефективний контроль української влади над цими територіями Так, 13 березня 

2014 р. було вбито на мітингу за єдність України Д. Чернявського, прес-

секретаря Донецького обласного об’єднання ВО «Свобода». Пізніше, у квітні 

2014 р. бойовики вбили депутата Горлівської міської ради В. Рибака за спробу 

замінити прапор «ДНР» на прапор України на будівлі Горлівської 

райдержадміністрації [331, с. 49]. У період активної фази російсько-української 

війни на Донбасі вбито тисячі українських громадян. УВКПЛ ООН у своїй 

доповіді «Відповідальність за вбивства в Україні з січня 2014 року по травень 

2016 року» зазначило, що «збройний конфлікт в окремих районах Донецької та 

Луганської областей, який триває з середини квітня 2014 року і який 

підживлюється притоком іноземних бойовиків та зброї з Російської Федерації, 
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включаючи колишніх військовослужбовців та військовослужбовців у відпустці, 

є причиною більшості порушень права на життя в Україні за останні два роки. 

За оцінками УВКПЛ, у період між серединою квітня 2014 та 31 травня 2016 

років щонайменше 9 404 особи, з яких до 2 000 цивільних осіб, були вбиті в 

результаті конфлікту». Місія УВКПЛ, також, зафіксувала десятки випадків 

страт, вчинених озброєними групами, без належного судового розгляду, та 

вбивств цивільних осіб, які не брали участь в бойових діях, в основному в 2014 

р. та на початку 2015 р. «Озброєні групи почали вдаватися до страт без 

належного судового розгляду та вбивств ще з самого початку їх діяльності в 

квітні 2014 року. Вони, в основному, страчували осіб, які мали виразні погляди 

щодо «єдності» України або, як вважалося, мали такі погляди, або 

підозрювались у наданні підтримки українським силам. Деякі такі страти, як 

стверджується, були приведені у виконання після винесення смертного вироку 

після проведення видимості судового процесу» [332]. 

Згідно з іншою доповіддю УВКПЛ ООН, яка охоплює період з 14 квітня 

2014 р. до 30 квітня 2021 р., загальна кількість затримань, вчинених 

«озброєними групами» та «іншими акторами» на території, яка контролюється 

самопроголошеними «республіками», становить 4300-4700 осіб, з них 60 

відсотків (близько 3000 затримань) відбулися протягом перших двох років 

конфлікту, в 2014 і 2015 рр. [333, с. 1-2]. «У 2014 році та на початку 2015 року 

різні озброєні групи використовували для утримання затриманих понад 50 

імпровізованих місць тримання під варто (часто узагальнено званих 

«підвалами», але поступово цю практику було припинено, і затримані в зв’язку 

з конфліктом трималися в обмеженій кількості спеціально відведених місць. У 

деяких з цих установ, як-от у приміщеннях «міністерств державної безпеки» 

(«мдб») в Донецьку і Луганську і місці тримання під вартою «Ізоляція» в 

Донецьку, катування і жорстоке поводження практикувалися систематично» 

[333, с. 4]. У задокументованих УВКПЛ випадках, що відносяться до 

початкових етапів конфлікту, 2014 і 2015 рр., затримані особи часто 

піддавалися катуванню і жорстокому поводженню (82,2 і 85,7 відсотки з осіб, 



178 
 

які були затримані на території, яка контролюється «ДНР», і на території, яка 

контролюється «ЛНР», відповідно) [333, с. 4-5]. За оцінками УВКПЛ, загальна 

кількість осіб, затриманих у зв’язку з конфліктом, які стали жертвами катувань 

і жорстокого поводження, з 2014 по 2021 рік становить 2500 осіб, які 

постраждали від бойовиків «ДНР» і «ЛНР» [333, с. 5]. Затриманими переважно 

були 1) особи hors de combat (захоплені військовослужбовці ЗСУ або члени 

добровольчих батальйонів або інші особи, які брали участь у бойових діях на 

боці урядових сил); 2) цивільні особи, обвинувачені у підтримці українського 

Уряду, або проукраїнських поглядів; та 3) інші особи, затримані у контексті 

збройного конфлікту [333, с. 16]. Станом на 30 квітня 2021 р, за оцінками, 3800-

4000 затриманих у зв’язку з конфліктом вважаються звільненими, тоді як 

близько 300-400 осіб залишаються під вартою (під «адміністративним 

затриманням», «превентивним арештом», під «слідством» або відбувають 

«покарання»), а орієнтовно 200-300 людей були вбиті або померли під час 

перебування під вартою [333, с. 17]. 

Примітно, що одними з найжорстокіших установ стали так звані 

«міністерства державної безпеки» «ДНР» і «ЛНР», які лише формально входять 

в виконавчу систему «республік», а фактично підпорядковуються 

безпосередньо окупаційній державі – РФ [327]. За свідченням мешканців 

«ДНР», наданим Amnesty International та Human Right Watch, так звані «МДБ» –  

«найпотужніша та найжахливіша структура», яка «діє без жодних обмежень та 

стримувань». Аналогічні оцінки були отримані про «МДБ» «ДНР» від жителів 

міста Луганськ [334, с. 28]. «Міністерства держбезпеки» діють у традиціях 

радянського КДБ, арештовуючи мешканців за підозру у проукраїнських 

поглядах, підривній діяльності проти «молодих республік». Наявні, також, 

випадки висилки громадян з окупованої території з формулюванням «за 

шпигунство на користь західних спецслужб» [334, с. 33]. При цьому, 

повноваження щодо затримання та проведення інших «процесуальних дій» 

носять надто дискреційний характер, але, найголовніше, що ніякі «наглядові 
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інстанції» на кшталт «омбудсменів» чи «прокуратур» цих квазіутворень не 

мають реального впливу на «комітетчиків». 

Як результат активного застосування окупантом та його довіреними 

особами стратегії примусу, особливо на початковому етапі окупації, тільки за 

офіційними даними, більше 1 мільйона громадян залишило окуповані території 

та отримало статус внутрішньо переміщених осіб. Відтік активної частини 

населення й стабілізація жорсткого напіввійськового окупаційного режиму з де-

факто воєнним станом всередині «ДНР» і «ЛНР» наразі не залишають 

можливості для відкритої діяльності будь-яких проукраїнських груп опору. 

Водночас, частина населення свідомо обрала стратегію колабораціонізму, 

особливо, це стосується професійних кадрів. Так, за даними МВС України, 

станом на серпень 2014 р. за порушення присяги з міліції на Донбасі звільнили 

майже 1 500 співробітників [335]. За результатами дослідження, проведеного 

ГО «Центр політико-правових реформ» (станом на 31 грудня 2018 р.), із 

загальної кількості осіб, які обіймають посади «суддів» в «ДНР» (118 осіб), 

понад 36% (43 особи) раніше були українськими суддями [315, с. 11]. В «ЛНР» 

«судочинство» на тимчасово окупованій території здійснюють 78 осіб, з них 

понад 40% (32 особи) обіймали посаду судді в українському суді [315, с. 32]. 

Вказані кількісні показники колабораціонізму є дещо меншими, аніж в Криму, 

але є доволі значними. 

Економічне виживання так званих «ДНР» і «ЛНР» забезпечується за 

допомогою реалізації РФ як окупаційною державою стратегії стимулювання 

окупованих територій. Слід зауважити, що оцінка витрат на утримання цих 

територій є досить складним завданням через приховування окупантом і його 

довіреними особами будь-якої інформації про обсяги фінансування. Також, 

відсутні достовірні показники щодо функціонування «бюджетних систем» 

«ДНР» і «ЛНР», фінансовими органами окупаційних адміністрацій не 

публікуються річні бюджети з абсолютними цифрами доходів і видатків. В 

основному, інформація про виконання «бюджетів» подається у вигляді звітів та 

інфографік з показниками витрат у відсотках, з яких можна зрозуміти лише те, 
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що не менше 70-80% витрат направляється на соціальну сферу, витратна 

частина не містить даних про інвестування реального сектору економіки [336, 

с. 107-108], що свідчить про відсутність працюючої економіки на окупованих 

територіях.  

Експертні оцінки витрат на окуповані території теж різняться. Одна з 

перших незалежних публікацій з цього приводу вийшла у німецькому виданні 

Bild у 2016 р. У публікації наведені цифри щодо кількості пенсіонерів, які 

проживають на окупованих територіях: 653 тис. – у Донецькій області, майже 

426 тис. – у Луганській області. Після припинення Україною виплат в липні 

2014 р. і до середини весни 2015 р. сепаратисти не могли виплачувати пенсії і 

зарплати. Але в квітні 2015 р. пенсіонери і працівники бюджетних установ 

почали отримувати виплати в рублях. Видання підрахувало, що пенсійні 

виплати щомісячно обходяться РФ у суму 2,4 млрд. руб., або 30 млн. євро. 

Загалом лише на заробітні плати місцевих бюджетників і пенсіонерів РФ 

витрачає близько 1 млрд євро на рік [337]. За оцінками Мінреінтеграції, 

щорічно РФ витрачає на утримання підконтрольних територій Донецької та 

Луганської областей близько 5 млрд. дол. США, з них цивільні витрати – 1,3 

млрд. дол. США, військові витрати – 3,7 млрд. дол. США [338]. Експерт 

аналітичного центру Atlantic Council А. Ослунд у своєму звіті  «Ціна агресії 

Кремля в Україні» назвав цивільні витрати РФ на Донбас співмірними з 

витратами на Крим, тобто не менше 2 млрд. дол. США на рік [339]. С. 

Олексашенко, економіст і колишній перший заступник голови Центробанку 

РФ, оцінює російські витрати на «утримання окупаційних сил у Донбасі, 

продовження окупації, підтримку життєдіяльності цього регіону» на рівні 1,5-2 

млрд. дол. США [340]. 

Як і в Криму, РФ та її довірені особи в «ДНР» і «ЛНР» активно 

реалізують стратегію експропріації. За даними Міністерства оборони України, 

станом на 2016 р. було демонтовано та вивезено на територію РФ майно понад 

20 великих підприємств оборонно-промислового комплексу [341]. На 

початковому етапі діяльності окупаційного режиму експропріація майна в 
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ОРДЛО мала свою специфіку, оскільки українські контрагенти до 2017 р. 

продовжували торгівлю з окупованими територіями, частина підприємств 

фактично сплачувала платежі як до українського бюджету, так і неофіційно – в 

«бюджет» окупаційного режиму, що на певний час відстрочило питання їх 

захоплення. Після блокади ОРДЛО, у березні 2017 р. рішенням «Ради 

міністрів» «ДНР» було «націоналізовано» 43 українських підприємства: 

металургійні заводи, шахти, коксохімічні заводи тощо, частину з яких передано 

до сфери управління ЗАТ «Внешторгсервис», іншу частину – у 

підпорядкування профільних «міністерств» «ДНР» [342]. Окупаційний режим, 

також, систематично експлуатує природні ресурси. За даними Мінреінтеграції, 

з часу захоплення українських шахт на територію РФ щорічно вивозиться 

приблизно 2,8-2,9 млн. тон антрацитового вугілля [343]. Об’єктами політки 

експропріації стало й приватне майно громадян. З метою надання видимості 

легальності захоплення житла внутрішньо переміщених осіб, окупаційні 

адміністрації створюють інституційні механізми для реалізації такої практики, з 

огляду на гостроту житлового питання в умовах, що склалися після активної 

фази збройного конфлікту. Так, у червні 2020 р. в «ДНР» затвердили постанову 

«Про муніципальне житло маневрового фонду». До пріоритетних категорій 

осіб, які повинні забезпечуватись житлом з «маневрового фонду», включено 

родини загиблих бойовиків, а також бойовиків, які не мають житла [344]. За 

рахунок чого буде наповнюватись «маневровий фонд», стало зрозумілим у 

квітні 2021 р., коли указом «голови» «ДНР» Д. Пушиліна було затверджено 

«Типовий порядок виявлення, обліку та прийняття до муніципальної власності 

безхазяйних нерухомих речей та відумерлої спадщини». «Порядок», по суті, 

надає можливість окупаційній адміністрації брати на облік як безхазяйне майно 

нерухомість (включаючи житло) власників, які від неї «добровільно 

відмовились» або які «не з’явились» для підтвердження свого права власності. 

Через рік після взяття на облік «безхазяйного майна», за рішенням 

окупаційного суду його може бути передано у «муніципальну власність» [345]. 

Таким чином, режим створює усі передумови для остаточної експропріації 
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нерухомого майна внутрішньо переміщених осіб, яке залишилось на 

окупованих територіях. 

 

3.3.  Сценарії трансформації окупаційних режимів у Криму, Донецьку 

та Луганську 

 

Згідно зі схемою інституціонального розвитку окупаційних режимів, 

наведеною у підрозділі 1.2 розділу 1 дисертації, останнім етапом «життя» 

окупаційного режиму є його трансформація. При цьому, чим довше триває 

окупаційний режим, тим більшою є варіативність сценаріїв його трансформації. 

Хоча історії окупаційних режимів трохи більше 200 років, на існуючих 

історичних прикладах можна побачити імовірні перипетії їх розвитку. 

Позитивне резюме історичного огляду полягає у тому, що навіть найдовші 

окупаційні режими завершуються (на даний час найбільш тривалою вважається 

британська окупація Єгипту, яка продовжувалась 72 роки, з 1882 до 1954 рр., – 

прим. авт.). Водночас, трапляються небажані сценарії, обумовлені тим, що не 

завжди припинення окупаційних режимів веде до повернення (чи відновлення 

статусу) законного суверена відповідних територій. 

Щодо української ситуації, дослідники, як правило, розглядають лише 

один сценарій – деокупації та реінтеграції непідконтрольних територій. В 

межах цього сценарію, зазвичай, виділяються силовий (військовий) та 

дипломатичний способи його реалізації, пропонуються різні варіанти 

деокупації для Криму та Донбасу. 

Одне з найбільш ґрунтовних досліджень з цих питань представлено 

аналітиками Національного інституту стратегічних досліджень, які розглядають 

три основні сценарії реінтеграції Донбасу: а) здійснення воєнної операції зі 

звільнення окупованих територій (хорватський варіант); б) компроміс із 

представниками «ДНР»/«ЛНР» на основі Мінських домовленостей 

(молдавський варіант); в) добровільна реінтеграція окупованих територій на 

основі волевиявлення їх мешканців та організованого для цього спеціального 
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переговорного процесу з політичними представниками регіону (німецький 

варіант). За аналітичною оцінкою, реалізація сценарію В поки що виглядає 

доволі утопічною, але оскільки варіант Б є програшним, а варіант А 

нереалістичним, то саме варіант В слід взяти за основу національної стратегії 

реінтеграції Донбасу як базовий. Однак, реалізація сценаріїв залежить від 

інтересів основних зацікавлених акторів: Заходу (передусім ЄС), України та 

Росії. РФ прагне не допустити реалізації варіантів А і В, що сприйматимуться 

як її геополітична поразка і стануть прологом до порушення питання про 

повернення Криму. В інтересах «ДНР»/«ЛНР»: досягти статусу невизнаних 

республік під протекторатом Росії, оскільки це дає можливість фактично 

безконтрольно використовувати ресурси територій, утримувати силою владу, 

отримувати допомогу від РФ, використовувати своє становище для нелегальної 

економічної діяльності. «ДНР»/«ЛНР» побоюються реалізації варіанта А через 

імовірну загрозу негласної підтримки такого розвитку подій Росією. Але в разі 

провалу варіанта Б, вигідного РФ і неприйнятного для керівництва ДНР/ЛНР, 

Росія може перейти до сценарію «здачі» маріонеткових «республік». Для 

Заходу найбільш вигідним є варіант Б, який веде до припинення воєнного 

конфлікту, відновлення діалогу з РФ і робить Україну відповідальною за 

подолання наслідків кризи. Таке співвідношення інтересів основних суб’єктів 

врегулювання конфлікту формує патову модель відносин між ними. Практично 

кожна зі сторін (крім хіба що ДНР/ЛНР) може заблокувати несприятливий для 

себе сценарій, але при цьому не має достатнього впливу, щоб реалізувати 

бажаний. Тому, на думку аналітиків, наразі реалізовується сценарій 

заморожування конфлікту [311, c. 253-256]. 

У свою чергу, щодо Криму пропонуються чотири можливих сценарії: 

збройного відвоювання (реконкісти); сценарій «народної війни», тобто 

відновлення територіальної цілісності у спосіб народної дипломатії й народної 

війни через громадянський наступ на окупований Крим, що відбуватиметься 

або поза державними інституціями, або за їх прихованого сприяння; сценарій 

мирної реінтеграції у спосіб суспільного розвитку (залучення соціальною 
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динамікою чи прогресом); сценарій мирної реінтеграції дипломатичними 

засобами. Слушним дипломатичним рішенням реалізації останнього сценарію 

на період реінтеграції може стати міжнародне управління анексованими 

територіями [311, c. 416-426]. Водночас, дослідники підкреслюють, що нинішня 

Україна не готова до реалізації жодного з перелічених сценаріїв і потребує 

певного часу для досягнення цієї готовності [311, с. 416]. 

Експерти БФ «Майдан закордонних справ» О. Куроп’ятник і Ю. 

Смєлянський у поточному протистоянні з окупаційною державою навколо 

кримського питання пропонують застосовувати стратегії військового 

стримування та «економічного виснаження». Також, вони виділяють два 

варіанти безпосередньої реалізації стратегії повернення Криму: 1) відновлення 

«статус-кво», тобто вихід Криму з-під юрисдикції РФ як добровільне політичне 

рішення керівництва Росії, шляхом денонсації рішення Ради Федерації РФ про 

входження АРК та м. Севастополя до складу РФ від 21 березня 2014 р., а також 

шляхом денонсації результатів референдуму в АР Крим від 26 березня 2014 р.; 

2) «незалежний Крим», тобто вихід Криму із юрисдикції РФ в якості 

незалежного анклаву (без повернення під юрисдикцію України, як добровільне 

політичне рішення керівництва Росії шляхом денонсації рішення Ради 

Федерації РФ про входження АРК та м. Севастополя до складу РФ від 21 

березня 2014 р., однак залишаючи в силі результати референдуму в АРК від 26 

березня про незалежність [346]. Слід зауважити, що дослідники не зазначають, 

яким чином другий варіант сприятиме поверненню Криму, лише натякають на 

вигідність такого сценарію для кримських татар, які завдяки цьому сценарію 

можуть створити власну державу у Криму. 

Більш прагматичною видається стратегія повернення Криму, 

запропонована П. Гай-Нижником, О. Батрименком і Л. Чупрієм, які зазначають, 

що така стратегія має бути комплексною і включати цілий ряд заходів у різних 

сферах, зокрема: створення центрального органу з питань Криму (агентства чи 

Комітету), яке б координувало діяльність органів влади і громадських 

організацій з питань повернення Криму; направлення звернень до міжнародних 
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судів, відповідних міжнародних організацій з юридичними позовами проти РФ 

з вимогою її відповідальності за анексію Криму і підтримку сепаратистів на 

Донбасі, за порушення прав людини та національних меншин в Криму; 

сприяння підготовці позовів від іноземних і українських юрисдикцій щодо тих 

підприємств, які були націоналізовані незаконною владою Криму, до 

міжнародних судів з вимогою компенсації нанесених збитків; прийняття 

відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на сприяння діяльності 

органів влади і громадських організацій з питань повернення Криму; створення 

логістичних центрів на кордоні з Кримом з метою формування позитивного 

сприйняття жителями Криму України, а також інші заходи [347]. Частково ці 

ідеї знайшли своє втілення у Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 р. № 117/2021 

[348]. 

І. Кресіна в рамках стратегії деокупації Донбасу  виділяє три складові 

відновлення контролю на окупованих територіях:  військову, адміністративну 

та економічну. Військовий аспект передбачає відновлення контролю за 

державним кордоном і фізичну присутність органів державної влади 

(насамперед силових, що гарантують безпеку) на звільнених від окупації 

територіях. Адміністративна складова передбачає відбудову управлінської 

вертикалі, що вимагає формування кадрового резерву з проукраїнські 

налаштованих чиновників, здатних реалізовувати політику Києва, активізацію 

боротьби з корупцією. Економічний аспект деокупації передбачає як значні 

фінансові витрати для України на відновлення зруйнованої інфраструктури, 

покращення соціально-економічної ситуації, так і можливість розвитку нової 

економічної моделі регіону, що уже тривалий час є дотаційним, відсталим 

технологічно та характеризується низьким рівнем економічної активності 

мешканців. Компромісний варіант реалізації сценарію деокупації дослідниця 

бачить у введенні миротворчої операції на Донбасі, основною перевагою якою є 

припинення збройного протистояння [349]. 



186 
 

Аналітики Центру «Нова Європа» виділяють шість сценаріїв і два 

підсценарії (варіанти рішень, які можуть відбуватися в рамках певних сценаріїв 

або ж призводити до того чи іншого сценарію) щодо врегулювання конфлікту 

на Сході України: статус-кво; заморожування конфлікту; реінтеграція Донбасу 

на засадах децентралізації; автономізація / особливий статус Донбасу 

(федералізація); військова операція України з повернення окупованих 

територій; російський наступ (повномасштабне вторгнення в Україну); вихід 

України з мінських переговорів; введення миротворчої місії на Донбасі (останні 

два є підсценаріями) [350]. 

Іншим аналітичним центром – «Український інститут майбутнього», 

також, пропонується широкий діапазон сценаріїв розвитку ситуації на Донбасі, 

включаючи несприятливі для України: 1) «форсована реінтеграція», яка 

передбачає оперативне виконання усіх умов «Мінську-2»: надання особливого 

статусу непідконтрольним сьогодні територіям, широка амністія, виключення 

питання українського Криму із порядку денного переговорів; 2) військова 

операція по поверненню контролю над непідконтрольними територіями; 3) 

юридична інтеграція ОРДЛО до складу Російської Федерації; 4) сценарій 

«Дипломатичне визнання ДНР/ЛНР Російською Федерацією та її сателітами»; 

5) сценарій Статус-кво (конфлікт низької  інтенсивності); 6) сценарій 

«Гібридний мир», який, за аналітичними оцінками, реалізується на даний час. 

[351]. 

Аналітики Центру Разумкова виділяють три основних сценарії для 

Донбасу:  

1) оптимістичний сценарій, згідно з яким Росію вдається примусити 

припинити підтримку сепаратистських утворень і вивести з окупованих 

територій регулярні війська та найманців; встановлюється повноцінний 

контроль України над кордоном; на звільненій від окупантів території 

відновлюється юрисдикція України; вживаються заходи з очищення територій 

від залишків війни, здійснюється амністія згідно з законодавством України; 

забезпечується повернення ВПО і біженців тощо; 
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2) песимістичний сценарій, при реалізації якого Росії вдається досягти 

мети дистанціювання України від Заходу та залишення її у сфері власного 

впливу невійськовими засобами (перемога проросійських сил на 

президентських та/або парламентських виборах); жорстка прив’язка України 

(через політичні, економічні, енергетичні, гуманітарні інструменти впливу) до 

політичного курсу Росії; повернення законодавчого закріплення позаблокового 

статусу України; вступ України до ЄАЕС та ОДКБ; скасування західних 

санкцій тощо; 

3) ситуативна динаміка конфлікту («Збереження status quo»). Сторонам не 

вдається досягти явної перемоги; у відносинах України з Росією і невизнаними 

сепаратистськими утвореннями зберігається ситуація status quo; 

продовжуються епізодичні збройні зіткнення; на територіях «ДНР-ЛНР» 

зберігається плацдарм для дестабілізації ситуації в Україні та європейському 

регіоні загалом. В рамках останнього сценарію можливі такі варіанти: а) 

збереження «тліючого» конфлікту; б) сторони погоджуються на проміжний 

варіант запровадження обмеженої миротворчої операції (наприклад, СММ 

ОБСЄ або зі створення зон безпеки вздовж лінії зіткнення; в) «абхазько-

осетинський» сценарій, тобто визнання Росією «незалежності» «ДНР-ЛНР» і 

укладення з ними відповідних договорів про дружбу, співробітництво і взаємну 

допомогу, які передбачатимуть присутність російського воєнного контингенту 

на цих територіях; г) Росія погоджується на реалізацію комплексного плану за 

Мінськими домовленостями: припиняє збройні зіткнення, погоджується на 

створення зон безпеки та обмін полоненими; погоджується на моніторинг 

ОБСЄ на всій окупованій території; відводить війська та озброєння на 

визначені відстані, залишаючи або навіть приховано посилюючи збройні 

сепаратистські групи на решті окупованої території (моніторинг ОБСЄ яких 

буде штучно обмежуватися); сприяє проведенню підконтрольних владі «ДНР-

ЛНР» (тобто Росії) місцевих виборів; домагається пом’якшення (або навіть 

скасування) санкцій [319]. 
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Офіційна позиція української влади полягає у деокупації Криму та 

Донбасу політико-дипломатичними методами. Окрім політичних заяв перших 

осіб, ця позиція формально виражена у Мінських домовленостях та 

затвердженій у 2021 р. стратегії деокупації та реінтеграції Криму – хоча на 

закритому засіданні в Офісі президента в грудні 2019 р. розглядалось п’ять 

імовірних сценаріїв реінтеграції Донбасу, деталі яких залишаються невідомими 

[352]. 

В контексті трансформації окупаційних режимів у Криму, в Донецьку та 

Луганську ми пропонуємо свій діапазон сценаріїв, які, на нашу думку, слід 

враховувати у політиці держави щодо тимчасово окупованих територій. Деякі з 

цих сценаріїв є вкрай небажаними, однак державі, як видається, перед 

стратегіями повернення територій слід реалізовувати стратегію упередження 

негативного розвитку російсько-українського конфлікту. Усі сценарії 

трансформації окупаційних режимів ми розглядаємо за формулою 

«Крим+Донбас». Якщо є певні особливості реалізації того чи іншого сценарію 

відносно одного з двох окупаційних режимів, про це зазначено окремо. 

Сценарії розміщені за шкалою від найменш до найбільш сприятливих (див. рис. 

3.2). Обґрунтування імовірності того чи іншого сценарію базується на 

історичних прикладах трансформацій окупаційних режимів, які відбувались у 

період після Другої світової війни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Шкала сценаріїв трансформації окупаційних режимів у Криму, 

Донецьку та Луганську 
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Легітимна анексія. Як ми вже відмічали, на відміну від окупації, анексія 

a priori є незаконною. Протиправність анексій обумовлена наявністю заборони 

у Статуті ООН на загрозу військовою силою або її застосування. Існує думка, 

що з незаконною анексією Криму у 2014 р. вперше з часів Другої світової війни 

відбулась зміна кордонів силою [353]. Однак, з 1945 р. відбулось декілька 

анексій або спроб анексій: китайська анексія Тібету (1950 р.), індійська анексія 

Гоа (1962 р.), марокканська  анексія Західної Сахари (1975 р.), законодавче 

оформлення Ізраїлем анексії Східного Єрусалиму та сирійських Голан (1980 і 

1981 рр., відповідно), спроба Іраку приєднати Кувейт (1990 р.). Жодна з цих 

анексій офіційно не визнавалась міжнародною спільнотою, проте, деякі з них за 

різних причин набули фактичної легітимності. Наприклад, Тібет формально 

відповідав критеріям Монтевідео, тобто мав ознаки державності до анексії, 

однак, його статус як незалежної політії не був визнаний провідними 

державами Заходу, у той час як СРСР підтримав Китай, заявивши, що КНР має 

законне право вирішити проблему Тібету на власний розсуд у рамках 

юрисдикції власної країни [354]. У свою чергу, Гоа була частиною 

Португальської Індії – системи колоній-ексклавів на Індійському 

субконтиненті. Після отримання незалежності від Великої Британії, Індія у 1962 

р. анексувала цю територію, та поширила на неї власний суверенітет. РБ ООН 

спробувала схвалити резолюцію із засудженнями агресії Індії, однак СРСР 

проголосував проти. А 31 грудня 1974 р. між Індією та Португалією був 

підписаний міжнародний договір, згідно з яким Португалія визнає суверенітет 

Індії над цими територіями, тобто після 1974 р. вже ніхто не оспорював 

суверенні права Індії на ці території [53, с. 59]. Анексія Гоа фактично визнана 

міжнародною спільнотою за принципом «мовчазної згоди» як «визвольна 

війна», тим самим, її було легітімізовано як виключний випадок 

постколоніальної ситуації [54, с. 211]. Найбільш актуальним для України 

прикладом є ізраїльська анексія Східного Єрусалиму, яка фактично триває з 

1967 р., після перемоги Ізраїлю у Шестиденній війні над коаліцією чотирьох 

арабських держав і захоплення східної частини міста, яка до цього перебувала 
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під контролем Йорданії. У 1980 р. Кнессет, ізраїльський парламент, прийняв 

«Основний закон: Єрусалим, столиця Ізраїлю», де стверджувалось, що 

«Єрусалим, єдиний та неподільний, є столицею Ізраїлю», чим законодавчо 

підтверджено анексію. Це повністю суперечило плану ООН 1947 р. щодо 

розділу Палестини на арабську та єврейську держави, де Єрусалиму відводився 

статус міжнародного міста та самостійної адміністративної одиниці. Держава 

Палестина теж претендує на суверенітет над Східним Єрусалимом як частиною 

Західного берегу. Позиція Ізраїлю полягає в тому, що територія Західного 

берегу станом на 1967 р. не мала власного законного суверена. У свою чергу, 

ООН вважає анексію та всі пов’язані з нею правові акти ізраїльської влади 

недійсними [22, с. 204]. В останні роки намітилась тенденція до легітимізації 

цієї анексії. Так, у грудні 2017 р. президент США Д. Трамп офіційно визнав 

Єрусалим столицею Ізраїлю, а у 2018 р. американське посольство було 

переміщено з Тель-Авіву до Єрусалиму. Слідом за американцями декілька 

держав зробили аналогічні кроки. У липні 2021 р. Об’єднані Арабські Емірати 

першими з арабських країн Персидської затоки відкрили посольство в Ізраїлі, 

хоча до цього представники Арабського світу займали непримиренну позицію 

щодо ізраїльської окупації. Вказані події у сукупності свідчать про поступове 

визнання частиною держав status quo результатів анексійної політики Ізраїлю. 

У короткостроковій перспективі реалізація РФ такого сценарію 

(передусім, щодо Криму – прим. авт.) малоймовірна, однак, чим довше ситуація 

навколо окупованих територій залишається замороженою, тим більше у росіян 

шансів для легітимізації існуючого стану. З метою перешкоджання реалізації 

Росією сценарію «легітимної анексії» Україні необхідно здійснювати заходи, 

спрямовані на: недопущення припинення міжнародних санкцій, накладених на 

РФ та пов’язаних з нею осіб у зв’язку із анексією Криму; оперативне 

реагування на імовірні спроби відкриття в інших країнах будь-яких кримських 

«регіональних представництв»; упередження розгортання системної політичної 

кризи всередині країни та розбалансування механізмів державного управління, 

які б могли дати привід для заяв окупанта про Україну як неспроможну 
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державу (failed state); недопущення прямих економічних відносин західних 

компаній із Кримом, а також реалізації проєктів міжнародної технічної 

допомоги щодо Криму без прямої участі України. 

«Національне самовизначення». Політико-правова колізія між принципом 

територіальної цілісності держав та правом самовизначення народів, яка є 

феноменом сучасного міжнародного права [355], стала інструментом 

маніпуляцій і зловживань з боку світових політичних гравців, у тому числі, 

окупаційних держав. У цьому сенсі парадигматичним прикладом успішної 

окупації, за допомогою якої було реалізовано право самовизначення та сецесія 

території законного суверена, є участь Індії у створенні держави Бангладеш у 

1971 р. До 1971 р. Бангладеш був східною провінцією Пакистану, суверенітет 

якого не ставився під сумнів міжнародною спільнотою. У 1970 р. на виборах у 

Східному Пакистані  перемогла націоналістична партія Авамі Ліг («Ліга 

Свободи»), яка закликала до автономії регіону. Після провалу перемовин з 

лідерами Східного Пакистану та проголошення Декларації незалежності 

Бангладеш пакистанський режим у березні 1971 р. розпочав військову операцію 

у регіоні, яка переросла у повномасштабну громадянську війну між 

пакистанськими військами та місцевими силами Мукті-бахіні (визвольною 

армією). Громадянська війна спричинила гуманітарну катастрофу в регіоні, за 

різними оцінками від 200 тис. до 3 млн. бангладешців стали жертвами репресій. 

У грудні 1971 р. індійські війська здійснили інтервенцію у Східний Пакистан на 

боці бангладешців. Після десяти днів бойових дій пакистанська армія 

капітулювала. Завдяки індійській окупації відбулось створення нової держави 

Бангладеш. За словами Е. Бенвеністі, Бангладеш був унікальним випадком для 

обґрунтування верховенства принципу самовизначення над поняттям 

територіальної цілісності, а також прикладом законної гуманітарної окупації, в 

умовах, де існуюча політична система не може гарантувати захисту від 

переслідувань з боку уряду та серйозних порушень прав людини. Водночас, 

Індія, за словами вченого, отримала важливі стратегічні переваги від цих подій, 
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що значно послабило становище її давнього супротивника – Пакистану [22, с. 

191]. 

Подібний сценарій самовизначення за допомогою окупації був 

реалізований пізніше у Косово, але вже під егідою міжнародних організацій – 

ООН і НАТО. Події, які пізніше отримали назву «косовський прецедент», теж 

починалися з вимог місцевих акторів про надання регіону незалежності та 

відокремлення від Югославії, що у 1990-х рр. вилилось у збройний конфлікт  

між сербами та косовцями. У 1999 р. під тиском НАТО лідер сербів С. 

Мілошевич вимушений був погодитись на план мирного врегулювання, що 

передбачав, між іншим, відновлення автономного статусу Косово [19, с. 92]. У 

Косово на підставі резолюції РБ ООН від 10 червня 1999 р. була введена 

Міжнародна тимчасова адміністрація (UNMIK), яка включала в себе чотири 

компоненти: за законність і правопорядок, а також роботу цивільної 

адміністрації, відповідала ООН, за демократизацію та створення інститутів – 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), за відновлення 

економічного розвитку – Європейський союз (ЄС). Однак, у 2008 р. парламент 

автономного краю прийняв акт про незалежність Косово. Згідно з 

консультативним висновком Міжнародного Суду від 22 липня 2010 р., 

декларація незалежності Косово, прийнята 17 лютого 2008 р., не порушила 

міжнародного права [356]. Після одностороннього проголошення незалежності 

Косово, UNMIK делегувала значну частину повноважень місцевій владі, а 

Республіку Косово станом на час написання дисертації визнало 98 держав-

членів ООН. Серби не могли вплинути на процес здобуття незалежності 

Косово, яке перебувало під ефективним контролем міжнародних сил. До того 

ж, до початку введення міжнародної адміністрації у 1999 р. попереднього 

законного суверена косовці вже фактично не мали через розпад Югославії та в 

результаті подій Косовської війни 1998-1999 рр., під час якої були допущені 

численні факти військових злочинів з боку сербської сторони по відношенню 

до албанського населення Косово, зокрема, здійснено декілька етнічних чисток 

[357, с. 221-222]. 
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Росія, яка формально виступає на боці Сербії проти незалежності Косово, 

постійно посилається на «косовський прецедент» для обґрунтування своїх 

окупацій Абхазії, Південної Осетії, Придністров'я та Криму, які в російській 

інтерпретації представлені як допомога у реалізації права самовизначення цих 

територій [358]. Незважаючи на провал на міжнародному рівні російської 

концепції самовизначення «народів» Криму і Донбасу, у довгостроковій 

перспективі можлива реалізація такого сценарію в ОРДЛО. Також, не 

виключена небезпека ретроактивного визнання права самовизначення Криму. 

Єдиною можливою контрстратегією України для упередження розвитку 

такого сценарію є недопущення масового порушення прав населення 

окупованих територій, передусім, це стосується природних прав на життя, 

здоров’я, свободу, житло – особливо, у випадку, якщо буде практично 

реалізований військовий сценарій деокупації. Крім того, в інформаційній війні з 

Росією необхідно бути готовими до появи нових концептів «самовизначення», 

але вже не «народу Донбасу», а «етнічного анклаву росіян», які можуть 

«самовизначитись» як від України, так і від Росії. 

«Повзуча анексія». На початковому етапі діяльності окупаційного режиму 

в Донецьку та Луганську відбулась інтеграція фінансової та освітньої систем 

Росії та окупованих територій. Починаючи з 2017 р. з’являються ознаки 

поступового включення окупованих територій Донбасу у політичну та правову 

систему Росії, яка у ЗМІ отримала влучну характеристику «повзучої анексії». 

Протягом 2017-2020 рр. російським президентом В. Путіним підписано низку 

указів, спрямованих на визнання документів, виданих «органами влади» «ДНР» 

і «ЛНР», а також про спрощення процедури отримання громадянства РФ для 

населення, яке постійно мешкає на території ОРДЛО. Це призвело до масової 

«паспортизації» окупованого населення, станом на 2021 р. за приблизними 

оцінками російські паспорти отримало до 600 тис. мешканців окупованих 

територій. Серед останніх кроків – затвердження у липні 2021 р. 

Центрвиборчкомом РФ порядку дистанційного електронного голосування на 

вересневих виборах у Держдуму РФ, за яким мешканці ОРДЛО з російськими 
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паспортами отримали право голосувати онлайн, за відсутності реєстрації місця 

мешкання в РФ [359]. Подібна стратегія паспортизації автохтонного населення 

Росією раніше вже була апробована в окупованих Абхазії та Південній Осетії 

[316]. 

З великою вірогідністю окупаційна держава й надалі буде реалізовувати 

вказану стратегію, повністю інкорпоруючи ОРДЛО до свого складу аж до 

створення неофіційного «суб’єкту федерації», де все місцеве населення матиме 

російське громадянство, з одночасним формальним запереченням такої анексії. 

Для прикриття вказаних незаконних дій Росія може, навіть, визнати «ДНР» і 

«ЛНР» на офіційному рівні, як у випадку з Абхазією та Південною Осетією у 

2008 р. Заходи протидії з боку Україні повинні бути дзеркальними: невизнання 

легітимності виборів до виборних органів влади РФ в цілому, як таких, що 

проведені за електоральної участі українських громадян; збереження цінності 

українського громадянства для мешканців окупованих територій за рахунок  

надання їм державою соціальних і адміністративних послуг без дискримінацій 

порівняно з іншою частиною населення; подання доказів реалізації вказаної 

стратегії РФ до міжнародних судових органів, ООН, Ради Європи тощо. 

Контрпродуктивною видається ідея позбавлення громадянства мешканців 

ОРДЛО, які добровільно отримали російські паспорти. По-перше, примусовий 

характер будь-якого окупаційного режиму перетворює оцінку добровільності 

поведінки людей на майже нереалістичну справу; по-друге, масове позбавлення 

громадянства явно суперечитиме Конституції України та узятим державою 

міжнародно-правовим зобов’язанням у сфері дотримання прав людини; по-

третє, це лише надасть додаткові аргументи окупаційній державі для 

звинувачення української влади у негуманній політиці. Навпаки, в рамках 

стратегії реінтеграції необхідно розробити спрощені процедури повернення до 

громадянства мешканців окупованих територій та автоматичного його набуття 

тими, хто народився в умовах окупаційного режиму. 

Бізональна держава. Проєкт федералізації держави, що постраждала від 

окупації, за рахунок надання окупованим територіям статусу окремого суб’єкта 
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федерації (або надання цим територіям значного ступеня автономії з 

одночасним наділенням важелями впливу на центральну владу), ми називаємо 

«бізональною державою». Спроби реалізації подібних проєктів були в Молдові 

та на Кіпрі. У першому випадку ініціатива виходила від окупаційної держави – 

РФ, у другому – від ООН. У Молдові у 2001 р., після перемоги Комуністичної 

партії на виборах, новий президент, В. Воронін, вступив у прямі переговори з 

Росією щодо майбутнього Придністров’я. У листопаді 2003 р. РФ висунула 

пропозицію врегулювання – «Меморандум про основні принципи державного 

устрою об’єднаної держави», який, також, називають «меморандумом Козака» 

по імені російського політика, Д. Козака, який працював над ним (Д. Козак, як і 

випадку з ОРДЛО, був куратором Придністров’я від РФ до його заміни у 2018 

році Д. Рогозіним – прим. авт.). У Меморандумі Козака для Молдови 

пропонувався новий федеральний устрій, за яким органи влади «ПМР» мали б 

значний ступінь автономії та гарантоване представництво в новому 

«федеральному парламенті». Меморандум Козака містив перехідні положення, 

за якими до 2015 р. федеральні органічні закони повинні були затверджуватися 

більшістю у ¾ від новоствореної другої палати парламенту, яка складалася б з 

чотирьох представників Гагаузії, дев’яти представників Придністров’я і 13 

представників першої палати нового федерального парламенту. Це дало б 

представникам «ПМР» по суті право вето щодо будь-яких законів, які 

стосуються всієї Молдови, до 2015 р. 25 листопада 2003 р., попередньо 

вказавши на свою готовність прийняти ці пропозиції, президент В. Воронін 

вирішив не підписувати Меморандум Козака [360]. Слід зазначити, що цей 

документ, окрім ідеї «асиметричної федерації» із суттєвим послабленням ролі 

центральної влади в Кишиневі, узаконював присутність окупаційних сил 

шляхом надання РФ права розміщувати свої війська строком на 20 років в 

якості «гаранта урегулювання конфлікту». Цілком прогнозовано тодішня 

опозиція в Молдові розгорнула масштабні акції протесту проти підписання 

меморандуму. Президент В. Воронів пояснив рішення про відмову підписання 

цього плану його неузгодженістю з європейськими структурами [361]. 
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У випадку з Кіпром, після окупації у 1974 р. північної частини острову 

турецькими силами, тривалий час питання можливої політичної асоціації між 

греками-кіпріотами та турками-кіпріотами залишалось невирішеним. 

Перемовини між двома спільнотами за участю Туреччини на боці «ТРПК» 

активізувались напередодні прийняття Республіки Кіпр до ЄС. Після 

недосягнення угоди між сторонами ініціативу взяв на себе тодішній 

генеральний секретар ООН К. Аннан. Його план з врегулювання кіпрського 

конфлікту, відомий як План Кофі Аннана, передбачав перетворення Кіпру на 

вільну конфедерацію двох держав – греків-кіпріотів і турків-кіпріотів, 

об’єднаних мінімальним апаратом федерального уряду. Представники грецької 

та турецької спільноти повинні були почергово обіймати пости президента 

Кіпру. План, також, включав федеральну конституцію та конституцію для 

кожної держави окремо. Також, передбачалось створення комісії з примирення 

між обома спільнотами для вирішення усіх спірних питань. Згідно з планом 

пропонувалось обмежене право на повернення біженців між територіями двох 

частин острова. Дозволялась, також, постійна присутність військових частин як 

Туреччини, так і Греції, але за умови скорочення чисельності контингентів 

[362]. Референдум з питань об’єднання Кіпру на основі плану К. Аннана 

відбувся 24 квітня 2004 р. Турецька спільнота схвалила план (проголосувало 

«за» – 64,9%, «проти» – 35,1%), тоді як греки-кіпріоти у переважній більшості 

відхилили цей план («за» –  24%, проти – 75,8%). Серед причин провалу плану 

К. Аннана було невдоволення греків-кіпріотів наступними пунктами 1) 

недостатні гарантії безпеки спільнот; 2) відсутність чіткого механізму 

застосування плану; 3) збереження турецької військової присутності на Кіпрі; 

4) надання права проживання на острові усім переселенцям з Туреччини; 5) 

квоти, що обмежували кількість греків-кіпріотів, яким дозволялось повернутись 

на північ острова та повернути своє майно, втрачене після введення турецьких 

військ [363]. 

Повертаючись до України, слід зазначити, що інституційні передумови 

реалізації сценарію «бізональної держави» закладені у політичній частині 
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Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 р. Якщо 

коротко, політична частина «Мінську-2», в цілому, зводиться до надання 

особливого статусу ОРДЛО та проведення позачергових місцевих виборів. 

Найбільша небезпека криється в пункті 11 Комплексу заходів щодо 

необхідності погодження безпосередньо з представниками ОРДЛО 

конституційних змін про особливий статус цих територій, а також примітки до 

Комплексу заходів, до якої відсилає цей пункт, де перераховані такі, не 

передбачені Конституцією України положення, як, наприклад, «участь органів 

місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в 

окремих районах Донецької та Луганської областей», «створення загонів 

народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського 

порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей». 

Погоджуємося з А. Филипенко, який проводить паралелі між 

Придністровським проєктом «бізональної держави» та вимогами РФ і 

представників «ДНР»/«ЛНР» (підґрунтя для яких, очевидно, надали саме 

Мінські домовленості), які зводяться до наступного: закріплення на 

конституційному рівні квоти представників сепаратистського анклаву в 

парламенті і фактичне перетворення України на федерацію; надання права 

представникам ОРДЛО самостійно формувати штат поліції, служб безпеки, 

судових органів, прокуратури, прикордонних військ та інших установ без 

погодження з центральною владою; надання широкої економічної (свобода 

зовнішньоекономічної діяльності), політичної (право обирати свій парламент, 

уряд і президента) і культурної автономії (захист російської мови) регіону;  

надання права погодження всіх прийнятих законів і право вето на рішення 

держави в області зовнішньої політики; нейтральний або позаблоковий статус 

для держави [364]. За таких умов, не дивно, що РФ наполягає на 

безальтернативності Мінських домовленостей. На сьогоднішній день можна 

констатувати, що Мінські домовленості виконали важливу роль у припиненні 

активної фази російсько-української війни, однак їх політична частина не 

відповідає українським інтересам. Ще в 2014 р. ВРУ прийнято закон «Про 
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особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей», який фактично не діє через те, що Україна не 

погоджується на проведення виборів в ОРДЛО до виведення усіх незаконних 

збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з 

території України. Для недопущення реалізації сценарію «бізональної держави» 

не слід допускати закріплення в Конституції особливого статусу ОРДЛО та 

прийняття законів і підзаконних актів, якими буде «уточнюватись» цей статус в 

інтересах РФ та її маріонеток на Донбасі. Також, за жодних умов, не слід 

передавати ініціативу реалізації політичної частини «Мінську-2» на 

міжнародний рівень, за аналогією з кіпрським сценарієм, тому що у разі 

провалу проєкту під егідою ООН чи ЄС, звинувачена буде в цьому саме 

українська сторона, в результаті чого наратив окупації ОРДЛО зникне з 

порядку денного міжнародних організацій, як це сталося у випадку з Кіпром. 

Для цього найбільш прийнятним є переведення переговорного процесу 

повністю у «нормандський формат» і вироблення нових варіантів деокупації 

мирним шляхом. 

 Військова деокупація. Як ми зазначали вище, військова деокупація 

розглядається в науковому та експертному середовищі серед можливих 

сценаріїв повернення окупованих українських територій. Більше того, 

можливість звільнення територій військовим шляхом продемонстрована 

навесні-влітку 2014 р., коли українською армією звільнено від окупаційних сил 

частину території Донбасу. Однак, деокупація в період активних бойових бій та 

після тривалого часу окупаційного режиму суттєво відрізняються. Серед 

останніх історичних прикладів військової деокупації зазвичай, згадуються 

хорватський досвід військових операцій «Буря» та «Блискавка» у 1995 р., а 

також звільнення Азербайджаном восени 2020 р. окупованих Вірменією 

азербайджанських районів й частини Нагорного Карабаху. Слід зауважити, що 

успішній реалізації такого сценарію хорватами та азербайджанцями сприяли 

наступні фактори: 1) співмірність військових ресурсів окупаційної та 

окупованої держав; 2) політична та економічна слабкість окупаційних держав 
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(Сербії та Вірменії, відповідно); 3) силова підтримка третьою стороною наступу 

на окуповані території й, водночас, відсутність такої підтримки у окупанта 

(Хорватію підтримало НАТО, Азербайджан – Туреччина, тоді як Сербія та 

Вірменія не отримали військової допомоги від свого стратегічного партнера – 

Росії). Окрім жертв серед комбатантів і цивільного населення, провал 

військової операції може призвести до реалізації сценарію «національного 

самовизначення» окупованих територій як таких, що постраждали внаслідок 

дій законного суверена. Також, хорватський та азербайджанський приклади 

свідчать, що в сучасних умовах військовий сценарій не призводить сам по собі 

до остаточного звільнення і, тим більше, реінтеграції територій. За воєнними 

діями слідують заходи мирного врегулювання конфлікту, як правило, із 

залученням, окрім сторін конфлікту, зовнішніх акторів. Таким чином, сценарій 

військової деокупації повинен розглядатись у поєднанні із сценаріями мирного 

врегулювання – «міжнародної адміністрації» або «договірної деокупації». 

Міжнародна адміністрація. Уперше на офіційному рівні ідея 

миротворчої місії ООН була запропонована Президентом України П. 

Порошенком у березні 2015 р. Водночас, пропонувалися різні варіанти і моделі 

запровадження миротворчих сил на Донбасі: введення на Схід України 

поліцейської місії ЄС, озброєння стрілецькою зброєю контингенту ОБСЄ, але 

ці плани не знайшли підтримки і згодом були відкинуті. Російська сторона 

після тривалого та категоричного несприйняття самої ідеї місії ООН 

«несподівано» виступила із власною ініціативою у вересні 2017 р. Водночас, 

зміст російської ініціативи «обмеженого контингенту» (лише лінія 

розмежування, охорона СММ ОБСЄ) підтвердив наміри Кремля радше 

«заморозити», ніж врегулювати конфлікт [319]. Після цього були запропоновані 

різні формати миротворчої місії. Для України найбільш прийнятним є введення 

на певний перехідний період часу Міжнародної тимчасової адміністрації на 

окупованих територіях. Досвід запровадження ООН перехідних адміністрацій в 

Боснії і Герцеговині, Східній Славонії, Косово та Східному Тиморі свідчить про 

наступне: по-перше, такі місії повинні бути санкціоновані відповідними 



200 
 

резолюціями РБ ООН; по-друге, сторони конфлікту мають досягти згоди між 

собою щодо конкретних покрокових механізмів мирного врегулювання, 

включаючи перебудову політичних інститутів та встановлення демократичного 

режиму на постконфліктних територіях; по-третє, досягнення самої згоди між 

учасниками збройного конфлікту має вирішальне значення для успішності 

миротворчого процесу; по-четверте, важливе значення має 

«інтернаціоналізація» конфлікту та залучення незалежних зовнішніх акторів у 

постконфліктне врегулювання [365]. 

Історія створення тимчасових адміністрацій ООН на Балканах і в 

Східному Тиморі в 1990 рр. XX ст. свідчить, що міжнародні та регіональні 

актори безпеки, ООН, НАТО, ОБСЄ, ЄС, вимагали від учасників збройних 

конфліктів досягнення згоди щодо майбутнього миробудівництва. Не останню 

роль у появі міжнародних управлінців, що розвели протиборчі сторони, зіграли 

заходи примусової дипломатії: воєнні дії (Сербія та Хорватія), економічні 

санкції (Індонезія), кримінальне переслідування лідерів збройних формувань 

(Боснія). У випадку з Кримом і Донбасом тиск на Росію для досягнення її згоди 

на мирну реінтеграцію окупованих територій, головним чином, має бути 

забезпечений через економічні санкції. Найбільш близькими до українських 

реалій є умови створення міжнародної адміністрації в Східному Тиморі: 

суттєва нерівність сторін, довготривала окупація, невоєнні заходи впливу на 

сторону конфлікту. У свою чергу, найбільш прийнятним для реінтеграції 

українських територій є досвід обмеженого перехідного управління ООН у 

Східній Славонії. Дві інші місії, в Боснії та Косово, є відносно успішними, 

оскільки припинили збройні конфлікти, але мали негативні політичні наслідки 

для збереження суверенітету постконфліктних держав [365]. Практична 

реалізація сценарію «міжнародна адміністрація» вбачається можливою лише за 

двох важливих умов: 1) зміна влади в РФ та її зовнішньополітичного курсу, із 

розблокуванням російського вето в РБ ООН для прийняття резолюції, яка 

санкціонує відповідну місію; 2) готовність держав-членів ООН до повернення 

практики запровадження і фінансування міжнародних тимчасових 
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адміністрацій на постконфліктних територіях, яка фактично була згорнута на 

початку XXI ст. після запровадження останніх подібних місій: UNTAET у 

Східному Тиморі в 1999-2002 рр. та UNMIK у Косово в 1999-2008 рр. 

Договірна деокупація. Класична Гаазька доктрина передбачає, що кінець 

окупації (як і війни) наступає після укладення між державами-супротивниками 

мирного договору [38, с. 270]. Такий спосіб припинення окупації з часом став 

ще одним з багатьох анахронічних положень доктрини, оскільки у сучасному 

світі війни та окупації офіційно не оголошуються та не припиняються, держави 

не визнають свого статусу окупантів і факту ефективного контролю територій 

супротивника. Однак, є два більш-менш сучасних приклади успішної 

деокупації на основі мирних договорів, укладених між окупаційними та 

окупованими державами – Кемп-Девідські угоди 1978-1979 рр., укладені між 

Єгиптом та Ізраїлем, що призвели до повернення Єгипту Синайського 

півострова, а також мирний договір, укладений у 2018 р. між Ефіопією та 

Еритреєю, на виконання якого останній було повернуто окупований у 2000 р. 

регіон Бадме.  

Розглянемо достатньо добре висвітлені у науковій та історичній 

літературі Кемп-Девідські угоди. У 1967 р. Синайський півострів в ході 

Шестиденної війни опинився під окупацією Ізраїлю. Також, було заблоковано 

Суецький канал, на східному березі якого зупинились ізраїльські війська. У 

1973 р. Єгипет у коаліції з іншими арабськими державами розпочав війну 

Судного дня проти Ізраїлю, в ході якої вдалось повністю відновити контроль 

над Суецьким каналом, однак у цілому війна завершилась військовою 

перемогою Ізраїлю, під контролем якого залишились окуповані арабські 

території, включаючи Синайський півострів. Протягом 1978-1979 рр. за 

особистого посередництва президента США Дж. Картера на перемовинах у 

Кемп-Девіді та Вашингтоні лідерами Єгипту А. Садатом та Ізраїлю М. Бегіном 

були підписані мирні угоди, завдяки яким припинився стан війни і встановлені 

дипломатичні та економічні відносини між двома державами. На виконання 

умов підсумкового Єгипетсько-Ізраїльського мирного договору від 26 березня 
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1979 р. Ізраїль вивів протягом трьох років всі свої війська та цивільне 

населення з Синайського півострова, у 1982 р. півострів остаточно повернувся 

під єгипетський контроль. Серед причин успіху Кемп-Девідських угод можна 

назвати наступні: фактор війни Судного дня 1973 р., яка окрім військових і 

людських втрат, спричинила нафтову кризу та блокаду Суецького каналу, а 

також викликала політичну кризу в Ізраїлі та відставку уряду Г. Меїр [366]; 

особистий фактор у вигляді лідерів Єгипту та Ізраїлю А. Садата та М. Бегіна, 

які обидва після приходу до влади поставили перед собою завдання мирного 

вирішення конфлікту; фактичне визнання Єгиптом, всупереч позиції інших 

арабських держав, права на існування Ізраїлю, що було продемонстровано 

офіційним візитом А. Садата в Ізраїль у 1977 р., який започаткував 

переговорний процес; виключно безпекове, а не ідеологічне значення для 

Ізраїлю Синайського півострова, який не є частиною Ерец-Ісраель (Святої 

Землі); активне посередництво у мирних перемовинах між державами третьої 

сторони в особі тодішнього президента США Дж. Картера [367]. Як ми бачимо, 

жодних передумов для укладення подібного мирного договору між Україною та 

РФ наразі не існує. Проте, сценарій договірної деокупації не можна виключати 

у разі зміни політичного режиму в Росії. Крім того, укладення мирного 

договору видається більш реальним для Криму, де РФ не зможе заперечувати 

присутність своїх військ, виведення яких є обов’язковою умовою такого 

договору. 

Одностороння деокупація. Під таким сценарієм ми розуміємо виведення 

окупаційною державою своїх військ і цивільних осіб з чужих територій в 

односторонньому порядку. З точки зору ресурсних витрат вказаний сценарій є 

найбільш вигідним для окупованої держави, а також найбільш коротким у часі 

процесом мирної деокупації територій. Із сучасних історичних прикладів такий 

сценарій був реалізований Ізраїлем у 2005 р. шляхом ліквідації ізраїльських 

поселень і виведення військ з сектору Газа, внаслідок чого окупована протягом 

38 років територія перейшла під контроль Палестинської національної 

адміністрації. Виведення відбувалось на виконання Плану одностороннього 
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розмежування, затвердженого урядом А. Шарона. Протягом досить короткого 

періоду, з серпня до вересня 2005 р., було вивезено з території сектору Газа 8 

тис. ізраїльських переселенців та декілька сотень одиниць ізраїльської 

бронетехніки, включаючи танки. Реалізація плану розмежування 

супроводжувалась протестами як серед населення Ізраїлю, так і ізраїльських 

поселень у секторі Газа. Однак, одностороння деокупація насправді вирішувала 

суто прагматичні завдання Ізраїлю, які перевищували імовірні втрати, а саме: 

«зняти напругу», що виникла від політичного тиску США та країн ЄС на 

Ізраїль у сфері близькосхідного врегулювання; висунути ізраїльський варіант 

плану «Дорожня карта», що формально відповідав міжнародним ініціативам, а 

фактично локалізував їх в інтересах національної безпеки єврейської держави; 

забезпечити єврейський характер Держави Ізраїль шляхом будівництва «Стіни 

безпеки» та концентрації єврейського населення у стратегічно важливих 

районах країни; запропонувати керівництву Палестини самостійно вирішити 

проблему боротьби з ісламським радикалізмом у звільненому секторі Газа; 

переконати лідера Палестини М. Аббаса та його прибічників погодитись на 

варіант «розмежування» та прямі двосторонні, а не багатосторонні перемовини 

з питань ізраїльсько-палестинського врегулювання [368]. Також, слід 

зауважити, що питання, чи припинилась в результаті виходу Ізраїлю окупація 

сектора Газа є доволі дискусійним, тому що фактично ззовні ця територія як на 

суші, так і на морі фактично заблокована Ізраїлем. Воєнна стратегія Ізраїлю у 

випадку виникнення загроз у секторі Газа допускає використання сили та 

прийняття превентивних і стримуючих заходів [368].  

Хоча варіант одностороннього виходу російських сил з окупованих 

територій є найбільш прийнятним для України, він насьогодні є найменш 

вірогідним, і, навіть за умови зміни політичного режиму в Росії, Україна, 

наймовірніше, матиме вибір з двох інших сценаріїв: «Міжнародна 

адміністрація» та «Договірна деокупація» – другий сценарій є найбільш 

вигідним варіантом для нашої держави. 
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Висновки до третього розділу 

 

Для перевірки теоретичної моделі окупаційного режиму здійснено 

комплексний політологічний аналіз російських окупаційних режимів у Криму, 

в Донецьку та Луганську, що дало можливість зробити наступні висновки. 

По-перше, ситуації в Криму та Донбасі представлені як два окремих 

режими, які хоча й встановлювались приблизно в одних часових рамках однією 

окупаційною державою – Російською Федерацією – однак, мають власні 

характерні особливості, пов’язані з обраним способом управління окупованими 

територіями, роллю місцевих акторів, специфікою стратегій та ресурсів акторів, 

рівнем колабораціонізму та опору серед місцевого населення. 

Хронологія основних подій в Криму у лютому-березні 2014 р. свідчить 

про швидкий перехід півострова під ефективний контроль окупанта, в чому 

значну роль зіграла кооптація місцевих кримських еліт, які допомагали 

здійснювати окупацію та анексію за допомогою існуючої структури органів 

законодавчої і виконавчої влади на півострові, а також перехід на бік окупанта 

частини місцевих силових підрозділів. Успішній кооптації сприяла готовність 

представників Партії регіонів як домінуючої на півострові політичної партії 

інтегруватись у політичну систему Російської Федерації після втечі з України їх 

патрона, В. Януковича. З іншого боку, в пошуках своєї політичної ренти місцеві 

маргінальні пророросійські сили фактично виступили в ролі довірених осіб 

окупанта, що дало змогу окремим їх представникам отримати владний статус у 

новому окупаційному режимі. До середини 2015 р. на території півострова 

остаточно сформувався стабільний окупаційний режим, повністю інтегрований 

з політичною, економічною та правовою системами РФ. 

Російська Федерація обрала нетиповий для себе та, водночас, класичний, 

згідно з доктринальним підходом, спосіб прямого управління окупованими 

територіями, що пояснюється бажанням розглядати ситуацію з Кримом як 

історичне «возз’єднання» на підставі нібито вільного волевиявлення місцевих 

мешканців та обрання ними такого варіанту самовизначення. Водночас, 
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окупант не довіряє місцевим колабораціоністам, наповнюючи управлінський 

апарат на півострові власними алохтонними представниками. Крім того, 

окупанту не вдалось кооптувати значну частину кримських татар, в результаті 

чого окупаційний режим зіштовхнувася з опором, організованим Меджлісом 

кримськотатарського нараду. 

Репресивний характер окупаційного режиму в Криму проявляється у 

систематичних порушеннях громадянських і політичних свобод, погіршенні 

ситуації зі свободою слова, активному застосуванні силовими структурами на 

півострові російського антиекстремістського законодавства для придушення 

будь-якої опозиції режиму. Частиною стратегії примусу стала політика 

автматичного набуття місцевими мешканцями громадянства РФ. У підтримці 

окупаційного режиму важливе місце займає стратегія стимулювання. Аналіз 

доходів бюджетів так званої «Республіки Крим» та міста Севастополя свідчить 

про дотаційний характер окупаційного режиму. З іншого боку, політика 

експропріації проявилась в експлуатації нафтогазових ресурсів шельфу 

Чорного та Азовського морів, націоналізації об’єктів державної власності, 

захопленні приватних підприємств, а також у практиці вилучення за рішеннями 

окупаційних судів земельних ділянок у громадян, які стали їх власниками за 

законами України. 

На відміну від Криму, ситуація на Донбасі значною мірою була 

обумовлена переходом російсько-українського конфлікту у площину активних 

бойових дій, внаслідок чого у квітні 2014 р. окремі райони та населені пункти 

Донецької та Луганської областей почали переходити під ефективний контроль 

проросійських незаконних збройних формувань. Це обумовило перипетії 

інституціоналізації окупаційного режиму в Донецьку та Луганську з 

виокремленням трьох послідовних етапів: 

1) втрата ефективного контролю над ОРДЛО української влади (квітень-

травень 2014 р.); 
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2) встановлення ефективного контролю над ОРДЛО незаконними 

збройними формуваннями (так званий режим «польових командирів) (квітень-

серпень 2014 р.); 

3)  дії Російської Федерації із зачистки польових командирів та державне 

будівництво через окупаційні адміністрації так званих «ДНР» і «ЛНР» (з 

вересня 2014 р.). 

Ще однією відмінністю від Криму стало те, що основну роль у подіях на 

Донбасі зіграли довірені особи, а не місцеві еліти. Ватажки НЗФ часто брали на 

себе функції «військових комендантів» у захоплених містах замісць обраних за 

українськими законами мерів і місцевих рад. В умовах фактичного стану війни, 

де не було звичних за цивільного життя «правил гри», місцеві еліти виявились 

дезорієнтованими та розколотими у підтримці дій окупанта. Як і у випадку з 

Кримом, найбільш впливовою політичною силою на Донбасі була Партія 

регіонів, однак, більшість представників партії на місцях втекла до РФ або на 

підконтрольні Україні території. Це призвело до того, що окупаційний режим 

спричинив появу нових «квазіеліт» з управлінців першого та другого покоління 

(польових командирів і цивільних адміністраторів) та наближених до них осіб, 

однак їх статус і доступ до ресурсів швидко змінюються в залежності від різних 

ситуативних факторів, таких, наприклад, як вбивство або висилка за межі 

«республік» чергових ватажків. 

В умовах бойових дій стратегія примусу реалізована окупантом у її 

набільш жорстокішому варіанті шляхом вбивств, позбавлення волі, катувань 

громадян за будь-які прояви проукраїнської позиції, що звело будь-які прояви 

опору нанівець. З іншого боку, кооптовані Росією бойовики стали частиною 

маріонеткової військової диктатури, де фактично продовжує діяти так званий 

«режим воєнного стану», що дозволяє суттєво обмежувати права місцевого 

населення. При цьому, реальна структура управління окупованими територіями 

складається з політичної, економічно-фінансової, безпекової та військової 

підсистем, робота яких неофіційно координується особистими кураторами та 

«профільними» відомствами з РФ. Економічне виживання квазіреспублік теж 
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залежить від реалізації РФ як окупаційною державою стратегії стимулювання, 

обсяги якого, за експертними оцінками, є співмірними з витратами на Крим. 

Стратегія експропріації реалізується окупаційною державою спільно з її 

довіреними особами в «ДНР» і «ЛНР». Процес експропріації українського 

майна в ОРДЛО затягнувся через продовження економічних зв’язків з 

підконтрольними територіями, проте, після їх блокади у 2017 р., окупаційним 

режимом проведено так звану «націоналізацію» великих промислових 

підприємств. Останньою тенденцією є політика окупаційного режиму, 

спрямована на легалізацію заволодіння нерухомим майном внутрішньо 

переміщених осіб шляхом визнання його безхазяйним та передання у 

«муніципальну власність». 

З метою визначення перспектив трансформації окупаційних режимів у 

Криму, в Донецьку та Луганську здійснено огляд різних сценаріїв розвитку 

російсько-українського конфлікту, розроблених українськими вченими та 

аналітиками. Запропоновано власний набір імовірних сценарів трансформації 

окупаційних режимів, які необхідно враховувати українській владі при 

розробці та реалізації заходів протидії державі-агресору. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні вперше у вітчизняній політичній науці 

здійснено комплексний теоретико-методологічний аналіз проблематики 

окупаційних режимів у сучасному політичному процесі в політико-

інституційному вимірі, в результаті чого сформульовано ряд висновків. 

 Узагальнено в політико-історичному контексті концептуальні 

підходи стосовно виникнення та сутності феномену окупації як базової 

категорії для подальшої практичної імплементації окупаційних режимів. 

Виявлено, що ідея окупації як одного із способів обмеження права війни 

виникла у європейському філософсько-правовому дискурсі після встановлення 

Вестфальської системи міжнародних відносин. Повноцінна політико-правова 

доктрина окупації оформилась у XIX ст., її ключова ідея полягала в тому, що 

окупація є формою тимчасового контролю, яка лише призупиняє, але не 

привласнює суверенітет переможеної у війні держави. Після схвалення 

доктрини на Гаазькій конференції 1907 р. її основні принципи продовжують 

діяти й дотепер. Так, доктрина передбачає три базових принципи, яким повинна 

відповідати кожна окупація: ефективний територіальний контроль окупанта, 

збереження існуючого політичного порядку на суверенній території та 

тимчасовий характер окупації. 

 Запропоновано авторську періодизацію етапів концептуалізації 

феномену окупації, в якій виділено п’ять умовних історичних етапів: I. Від 

часів Античності до Вестфальського миру 1648 р. Феномену окупації як такого 

ще не існує, але поступово всередині Європи формуються звичаї та практики 

ведення війн, що стануть основою для появи сучасної системи міжнародних 

відносин і обмеження права війни; II. Від Вестфальського миру 1648 р. до 

Віденського конгресу 1814-1815 рр. У ці часи відбувається концептуалізація 

окупації у філософсько-правових трактатах мислителів Нового часу в контексті 

обмеження права війни, однак термін «окупація» ще не застосовується; III. Від 

Віденського конгресу 1814-1815 рр. до 1937 р. Формується цілісна доктрина 
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військової окупації, виробляються і приймаються загальновизнані писані 

правила окупації, які в цілому застосовуються у міждержавних війнах. 

З’являються перші окупаційні режими; IV. Від 1938 р. (німецької анексії Судет 

і аншлюсу Австрії) до 1991 р. (розпаду СРСР). Доктрина окупації замінюється 

протистоянням політичних ідеологій та перестає бути обґрунтуванням 

легальності та легітимності дій окупантів; V. Від 1992 р. (початку 

постбіполярного періоду) до теперішнього часу. Відбувається диференціація 

окупацій в залежності від акторів та їх політичних цілей (гуманітарних, 

трансформаційних, безпекових тощо) на фоні відсутності міжнародного 

консенсусу щодо приведення окупаційних «правил гри» у відповідність з 

новими реаліями. 

 Встановлено, що під поняттям «окупація» сучасні теоретики 

міжнародного права розуміють форму іноземного військового контролю, тоді 

як політична наука, зазвичай, розглядає окупацію як особливу форму 

іноземного правління, ключовою характеристикою якої є примусовий характер 

здійснення влади. У свою чергу, виявлено дві основні інтерпретації поняття 

«окупаційний режим»: по-перше, це правовий режим діяльності окупаційних і 

окупованих держав у період окупації, та, по-друге, це особливий тип 

політичного режиму. Встановлено, що окупаційні режими, по суті, є окремими 

випадками окупацій, які досягли певного рівня інституціоналізації, тобто є, 

свого роду, «інституціоналізованими окупаціями», внаслідок чого існування 

таких режимів суперечить принципам тимчасовості статусу окупантів і 

збереження існуючого політичного порядку на окупованих територіях. 

 Обгрунтовано, що еволюційний шлях окупаційних режимів 

визначив їх особливе місце у типології політичних режимів. З одного боку, 

вони можуть для обмежених дослідницьких цілей розглядатись у традиційній 

дихотомії демократія/автократія, з іншого боку – через те, що умовно 

демократичні окупанти не менше, аніж недемократичні, використовують 

окупацію як інструмент власної зовнішньої політики – характер окупаційного 

режиму прямо корелює з особливостями політичної системи держави-окупанта. 
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Отже, розгляд окупаційних режимів як окремого типу політичних режимів має 

значний аналітичний потенціал. При цьому, неоінституційний підхід у 

поєднанні з теорією раціонального вибору дав перспективне теоретичне 

обґрунтування окупаційного режиму як універсальної структури політичної 

«гри», що включає в себе: набір політичних акторів, головним серед яких є 

окупант; специфічні стратегії та ресурси акторів; сукупність «правил гри» та 

способи контролю за їх дотриманням. 

 Встановлено, що окупаційний режим є особливим типом 

політичного режиму з набором специфічних акторів, головним серед яких є 

окупант – іноземна держава або міжнародна організація, що встановлює та 

здійснює пряме чи опосередковане управління територією іншої держави або 

нації, право на самовизначення яких отримало міжнародне визнання, без 

набуття ним суверенітету над цією територією. При цьому, достатній період 

часу для кодування певних ситуацій як окупаційних режимів повинен бути не 

менше одного року, оскільки за цей час можна визначити та простежити 

реалізацію стратегічних цілей окупанта щодо окупованої держави, укладення та 

виконання відповідних домовленостей між окупантом і місцевими елітами, 

зміну політичної системи та «правил гри» на окупованих територіях. 

 Констатовано, що у постбіполярний період міжнародних відносин 

окупаційні режими відрізняються своєю багатоманітністю. Остаточно 

сформувався новий образ окупантів, які перестали розглядатись як опікуни 

окупованих територій, що виконують мінімалістські функції із забезпечення 

громадського порядку та безпеки стосовно місцевого населення. Окупанти 

виконують все більше цивільних повноважень порівняно з військовими 

окупаціями минулого. Держави втратили свій монопольний статус окупантів, 

що проявилось вже на початку 1990-х рр., коли посилилась роль ООН як 

глобального механізму постконфліктного врегулювання. Встановлено, що в 

сучасних умовах міжнародна організація, нарівні з державою, може бути 

окупантом, виходячи із загальних критеріїв окупаційних режимів: відсутність 

законного суверена або втрата ним ефективного контролю територій, 
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здійснення міжнародним органом (адміністрацією) законодавчих, виконавчих і 

судових функцій на відповідній території, примусовий характер місії або 

ситуація, в якій законний суверен змушений погодитись на запровадження 

тимчасової міжнародної адміністрації.  

 Виявлено ще одну тенденцію постбіполярної епохи – підвищення 

ролі недержавних акторів, що проявилось у збільшенні числа окупаційних 

режимів, в яких владні функції на окупованих територіях здійснюються не 

безпосередньо окупантами, а недержавними суб’єктами, які перебувають під їх 

загальним контролем. Цих суб’єктів можна позначити узагальнюючим 

терміном «довірені особи», оскільки вони фактично діють від імені та в 

інтересах окупантів. При цьому, оскільки довірені особи не наділені 

міжнародною правосуб’єктністю, відповідальність за їх дії несуть окупанти, 

тобто держави або міжнародні організації. 

 Доведено, що у постбіполярну епоху фактично сформувалось три 

підтипи окупаційних режимів: державні, міжнародні та за довіреністю – в 

залежності від акторів, що здійснюють безпосередній ефективний контроль 

окупованих територій. За тридцятирічний період, з 1991 до 2020 рр., існувало 

(продовжує існувати) 24 окупаційних режими, з них: держав – 11, міжнародних 

організацій – 6, за довіреністю – 7. Станом на час проведення дисертаційного 

дослідження зафіксовано загрозливу тенденцію щодо збільшення окупаційних 

режимів за довіреністю, що, не в останню чергу, відбулось за рахунок політики 

експансії Російської Федерації стосовно сусідніх держав, зокрема, України. 

 Виділено еліти та групи опору серед окупованих акторів, які 

визначають ендогенні фактори стабільності окупаційного режиму. Успіх або 

невдача окупаційного режиму залежить, значною мірою, від ступеню взаємодії 

між окупантом і місцевими елітами. З одного боку, окупанти та еліти розуміють 

ієрархічне співвідношення у владних відносинах та підпорядкування других 

першим, з іншого обидві сторони прагнуть до зменшення витрат: окупанти – на 

контроль окупованих територій, еліти – на дотримання правил, визначених 

окупантами. У свою чергу, групи опору теж впливають на стабільність 
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окупаційного режиму. Організований опір є виключенням, а не правилом, 

однак в деяких випадках витрати на опір видаються місцевим акторам більш 

виправданими, аніж витрати на підкорення.  

 З’ясовано, що окупантам у соціально-політичній взаємодії з 

місцевими акторами доступний набір із чотирьох стратегій: примусу, кооптації, 

стимулювання та експропріації. Перші дві стратегії пов’язані з розподілом 

влади між окупантом та елітами, дві інші – з розподілом ресурсів на 

окупованих територіях. У свою чергу, окуповані актори мають вибір з трьох 

стратегій: колабораціонізм, нейтралітет та опір. Встановлено, що окупанти 

заінтересовані в підтримці колабораціоністів як місцевих агентів, що 

допомагають у підтримці суспільного порядку на окупованих територіях, з 

іншого боку – колабораціонізм місцевого населення значною мірою 

обумовлений примусовим характером окупаційного режиму. На противагу 

колабораціонізму, стратегія опору передбачає використання неінституційних 

форм дій проти окупантів. Наукова література представлена декількома 

теоретичними підходами, що можуть пояснити причини опору місцевих акторів 

окупантам, серед яких можна виділити теорії націоналізму, структур 

можливостей, зовнішньої загрози та політичної дезорганізації. Евристичний 

потенціал кожної з цих теорій у поясненні причин опору залежить від 

емпіричної реальності конкретних випадків окупаційних режимів. 

 Продемонстровано, що концепція ефективного контролю 

безпосередньо пов’язана з питанням фактичного здійснення окупантом влади 

на окупованих територіях, що не завжди можна пояснити політичною «грою» 

та успішністю використання акторами тих чи інших стратегій та ресурсів. 

Існуючі практичні підходи, так звані «тести ефективного контролю», що 

застосовуються міжнародними судовими органами у справах, пов’язаних з  

сучасними збройними конфліктами, концентруються на проблемі визначення 

іноземного контролю територій та/або місцевих акторів, однак залишають поза 

увагою неформальні інституційні чинники, дотримання акторами «правил гри». 

Приклади Афганістану та Іраку демонструють, що ефективний контроль та 
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існування окупаційного режиму обумовлюються фактичним дотриманням 

елітами відповідних правил, безвідносно до того, які ресурси залучаються 

окупантами, у тому числі, незалежно від кількості збройних сил, розміщених на 

окупованих територіях. Відтак, у сучасних умовах під ефективним контролем 

можна розуміти забезпечення окупантом і його довіреними особами виконання 

формальних і неформальних «правил гри» в політичній діяльності місцевих 

акторів окупованих територій з метою підтримання стабільного 

функціонування окупаційного режиму. 

 Доведено, що в Криму, а також Донецьку та Луганську, з 2014 р. 

існують два окремих окупаційних режими, які хоча й встановлювались 

приблизно в одних часових рамках однією окупаційною державою – 

Російською Федерацією – однак, мають власні характерні особливості, 

пов’язані з обраним способом управління окупованими територіями, роллю 

місцевих акторів, специфікою стратегій та ресурсів акторів, рівнем 

колабораціонізму та опору серед місцевого населення. 

 Аргументовано, що окупаційний режим у Криму є класичним 

окупаційним режимом держави з прямим способом управління окупованими 

територіями, що є нетиповим для політики Росії останніх тридцяти років, 

оскільки до цього на окремих територіях інших держав – Молдови та Грузії – 

Росія встановила та підтримує окупаційні режими за довіреністю. Це 

пояснюється бажанням російської влади розглядати ситуацію з Кримом як 

історичне «возз’єднання» на підставі нібито вільного волевиявлення місцевих 

мешканців та обрання ними такого варіанту самовизначення. На противагу 

цьому, на Донбасі Росією встановлено типовий для неї окупаційний режим за 

довіреністю, однак з елементами прихованого прямого управління.  

 Окреслено роль інших акторів у встановленні та забезпеченні 

функціонування окупаційних режимів у Криму, Донецьку та Луганську. Значну 

роль у Криму зіграла успішна кооптація окупантом місцевих еліт, які, 

переважно, складались з представників Партії регіонів, що легко інтегрувались 

у політичну систему РФ після втечі з України їх патрона, тогочасного 
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президента України В. Януковича. З іншого боку маргінальні проросійські сили 

на півострові, які за часів України не мали політичної ваги, під час окупації 

фактично виступили в ролі довірених осіб РФ, що дало змогу окремим їх 

представникам отримати владу у новому окупаційному режимі. У свою чергу, 

на Донбасі саме довірені особи, а не місцеві еліти, зіграли провідну роль у 

встановленні окупаційного режиму, що пояснюється умовами фактичного 

стану війни на Сході України, в яких, за відсутності зрозумілих для себе 

«правил гри», місцеві еліти виявились дезорієнтованими. Це призвело до того, 

що окупаційний режим у Донецьку та Луганську спричинив появу нових 

«квазіеліт» з управлінців першого та другого покоління (польових командирів і 

цивільних адміністраторів) та наближених до них осіб. 

 Показано особливості використання окупантом і окупованими 

доступних їм стратегій у двох окупаційних режимах. Обидва режими мають 

репресивний характер, спираються на місцевих колабораціоністів, а також на 

залучених окупантом для управління власних алохтонних представників, однак, 

для режиму в Донецьку та Луганську характерна слабка інституційна 

спроможність та всі ознаки маріонеткової військової диктатури, в умовах якої, 

на відміну від Криму, не утворилось жодної організованої групи опору. 

Подальше виживання обох окупаційних режимів залежить від військової, 

політичної та економічної підтримки РФ як окупаційної держави. 

  Здійснено огляд різних сценаріїв трансформації окупаційних 

режимів у Криму та на Донбасі та спрогнозовано, що ситуація може 

розгортатись за вісьмома сценаріями (від найбільш до найменш сприятливих): 

легітимна анексія, «національне самовизначення», «повзуча анексія», 

бізональна держава, військова деокупація, міжнародна адміністрація, договірна 

деокупація, одностороння деокупація. Встановлено, що правлячий режим в РФ 

щодо Криму розраховує на легітимізацію анексії, а щодо Донбасу реалізовує 

стратегію «повзучої анексії». Зроблено висновок, що за умови зміни 

політичного режиму в Росії, Україна, найімовірніше, матиме вибір з двох інших 

сценаріїв: «Міжнародна адміністрація» та «Договірна деокупація». 
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ДОДАТОК Б 

Частота згадувань словосполучення «occupation regime» (окупаційний 

режим) в офіційній документації ООН за період 1991-2019 рр.  

(у порядку зменшення) [74] 

 

Об’єкт 

згадування 

(окупована 

територія) 

Суб’єкт 

згадування 

(окупант) 

Кількість 

згадувань 

словосполучення 

«occupation 

regime» 

Кількість згадувань в залежності від 

типу комунікатора 

законні 

суверени 

інші 

держави 

офіційні 

особи 

ООН 

Абхазія 

та Південна 

Осетія 

Росія 

 

79 

 

79 - - 

Північний 

Кіпр 
Туреччина 56 54 2 - 

Палестина 

та інші 

арабські 

території* 

Ізраїль 26 12 7 7 

Крим і 

Донбас 
Росія 7 7 - - 

Нагорний 

Карабах 
Вірменія 5 5 - - 

Литва СРСР 4 4 - - 

Естонія СРСР 2 2 - - 

Косово Сербія 2 - 2 - 

Ірак 

Коаліційна 

тимчасова 

адміністрація 

(КТА) 

1 - 1 - 

Ліван Ізраїль 1 1 - - 

Західна 

Сахара 
Марокко 1 1 - - 

Латвія СРСР 1 1 - - 

 

*території, окуповані Ізраїлем під час Шестиденної війни 1967 р.: Західний берег, 

Сектор Газа, сирійські Голанські висоти (за виключенням Синайського півострова, 

повернутого Єгипту в 1982 р. на виконання Єгипетсько-Ізраїльського мирного договору від 

26 березня 1979 р.). 
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ДОДАТОК В 

Список окупаційних режимів (1991-2020) 

Окупант 
Законний 

суверен 
Територія Початок Кінець Тип актору 

Ізраїль 

 

Палестина Західний Берег, 

Сектор Газа 

1967 триває* державний 

Ізраїль Сирія Голанські висоти 1967 триває державний 

Туреччина Кіпр Північний Кіпр 1974 триває за довіреністю 

Індонезія Східний 

Тимор 

Східний Тимор 1975 1999 за довіреністю 

Марокко Сахарська 

Арабська 

Демократична 

Республіка 

Західна Сахара 1975 триває державний 

Сирія Ліван Ліван 1976 2005 державний 

Ізраїль Ліван Південний Ліван 1982 2000 державний 

ООН Камбоджа Камбоджа 1992 1993 міжнародний 

Сербія Хорватія Кнінська Країна, 

Східна Славонія, 

Західна Славонія 

1992 1995 за довіреністю 

Росія Молдова Придністров’я 1992 триває за довіреністю 

Вірменія Азербайджан Нагірний Карабах 1994 триває** за довіреністю 

НАТО, ООН, 

ЄС 

Боснія  

і Герцеговина 

Боснія  

і Герцеговина 

1995 триває міжнародний 

ООН Хорватія Східна Славонія 1996 1998 міжнародний 

Уганда, 

Руанда, 

Зімбабве, 

Ангола, 

Намібія, Чад, 

Судан 

Демократична 

Республіка 

Конго 

Східне Конго 1998 2002 державний 
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ООН Східний 

Тимор 

Східний Тимор 1999 2002 міжнародний 

НАТО, ООН Косово Косово 1999 2008 міжнародний 

Ефіопія Еритрея Бадме 2000 2018 державний 

НАТО Афганістан Афганістан 2001 2009 міжнародний 

США, 

Сполучене 

Королівство 

Ірак Ірак 2003 2008 державний 

Росія Грузія Абхазія 2008 триває за довіреністю 

Росія Грузія Південна Осетія 2008 триває за довіреністю 

Росія Україна АРК 2014 триває державний 

Росія Україна ОРДЛО 2014 триває за довіреністю 

Туреччина Сирія Афрін 2018 триває державний 

 

* окупаційній режим у секторі Газа припинений Ізраїлем в односторонньому порядку 

шляхом виведення військ і ліквідації ізраїльських поселень у 2005 р.; 

** окремі райони Нагорного Карабаху звільнені військами Азербайджану в ході збройного 

конфлікту між Азербайджаном і Вірменією у 2020 р. 
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ДОДАТОК Г 

Структура окупаційного управління в ОРДЛО [320, с. 21-23] 

 

•Цілі:

•формалізація статусу т.зв. ДНР та ЛНР як учасників конфлікту 
та, відповідно, переговорів;

•спеціальний статус із широкими власними повноваженнями 
для ОРДЛО в разі їх повернення під контроль України;

•державне будівництво та визнання у разі прийняття 
відповідного політичного рішення.

• Органи управління:

• Адміністрація Президента РФ, квазідержавні органи в 
ОРДЛО.

•Основний відповідальний:

•Дмитро Козак, заступник Керівника Адміністрації Президента 
РФ.

Політична 
підсистема

•Цілі:

•забезпечення діяльності всіх секторів економіки на території 
ОРДЛО;

•збирання «податків»;

•управління фінансами та забезпечення функціонування 
банківських установ.

•Органи управління:

•Міністерство економічного розвитку РФ, інші федеральні 
міністерства відповідно до сфери управління, МВК, 
квазідержавні органи в ОРДЛО.

•Основний відповідальний:

•Сергій Назаров, заступник міністра економічного розвитку РФ.

Економічно-
фінансова 
підсистема

•Цілі:

•забезпечення лояльності місцевих керівників та дисципліни у 
виконанні політичних рішень; контроль за політичною та 
інформаційною сферою; попередження протестних проявів з 
боку місцевого населення, «нейтралізація» громадських 
лідерів, що опонують проросійським настроям; контроль за 
використанням фінансів; забезпечення лояльності 
комбатантів з числа місцевого населення.

•Органи управління:

•Федеральна служба безпеки РФ, квазіміністерства безпеки в 
ОРДЛО.

•Основний відповідальний:

•Володимир Бортніков, голова ФСБ РФ.

Безпекова 
підсистема

•Цілі:

•забезпечення військової безпеки ОРДЛО, створення загрози 
військового характеру на сході України.

•Органи управління:

•Генеральний штаб Збройних сил РФ, командування 
Південного військового округу РФ, військові підрозділи, 
створені в ОРДЛО.

•Основний відповідальний:

•Олександр Дворніков, командувач Південного військового 
округу РФ.

Військова 
підсистема


