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Проєкт реалізовується Аналітичним центром УКУ у 
ширшому колі партнерств у період з липня 2020 по 
квітень 2021 року. У рамках проєкту було проведене 
дослідження стану законодавчого врегулювання пи-
тань щодо окупованих територій, впливу прийнятих 
законодавчих актів на ситуацію в Україні, а також 
проаналізовано інформацію про проблеми і успіхи 
впровадження законодавства.

Проєкт   здійснюється   за   підтримки   Національного  
 фонду   на   підтримку   демократії   ( National   Endowment  
 for   Democracy   (NED)   та    Відділу   преси,   освіти   та   куль-
тури   Посольства   США   в   Україні.   Погляди   учасників   за-
ходу   не   обов’язково   збігаються   з   офіційною   позицією  
 уряду   США. 
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ВСТУП

З 2014 року українсько-російська війна проходила на різних частинах 
території України: на суші, - в Криму та на Донбасі, на морі, - в акваторіях 
Керченської протоки, Чорного та Азовського моря. За 7 років з початку 
воєнних дій вони мали різного роду інтенсивність, а виклики та потреби 
оборони української території суттєво змінили нормативно-правову базу 
України. Однак окрім власне фізичного, силового протистояння не менш 
вагомим фронтом боротьби була професійна юридична робота в міжна-
родних судах та організаціях з метою визнання факту російської агресії та 
забезпечення невідворотних наслідків для країни-агресора. 

У 2014 році українська армія була створена фактично наново зусиллями 
волонтерів, громадянського суспільства та держави, суттєво підвищила 
свою боєздатність, кількість кадрового забезпечення і матеріально-тех-
нічної бази та ефективно протидіє російській військовій агресії. Однак 
багато питань, що стосуються нормативно-правового забезпечення без-
пекового сектору досі залишаються дискусійними та потребують подаль-
шого доопрацювання або цілковитої зміни в підходах до реалізації 
політик. Серед них – можливості розслідування воєнних злочинів держа-
ви-агресора, зміни поточної системи військового призову, тощо. На полі 
міжнародно-правової роботи Україна також потребує суттєвого доопра-
цювання власної нормативно-правової бази, - від ратифікації окремих 
міжнародних документів до залучення усіх можливих способів міжнарод-
но-правової протидії країні-агресору.  

Метою цього документу є опис ключових проблем, що супроводжують 
процес деокупації та реінтеграції окупованих територій з точки зору без-
пекової політики та міжнародних процесів (в тому числі міжнародно-пра-
вових); опис ключових змін законодавства в цій сфері; поточної ситуації та 
практики оборони української території та зовнішньополітичної діяльно-
сті, спрямованій на деокупацію та реінтеграцію Донбасу та Криму; надати 
рекомендації для українських органів влади щодо подальших політик та 
змін нормативно-правової бази, спрямованих на безпековий та міжна-
родно-правовий вимір деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 
територій. Документ не зачіпатиме детальних питань щодо військово-опе-
ративної діяльності, а зосередиться радше на тих проблемах, вирішення 
яких лежить в руслі зміни поточної нормативно-правової бази та реаліза-
ції політик на рівні міжнародних інститутів для цілісного процесу деоку-
пації та реінтеграції окупованих територій. 
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Документ складається з наступних тематичних блоків. У розілі Окреслення 
проблеми описується поточний стан безпекових та міжнародно-правових 
викликів, які доводиться долати Україні. Зміна нормативно-правового 
поля у 2014-2020 розкриває динаміку еволюції законодавчого регулювання 
цих питань. Практики подають рішення України, які важливо розглянути 
в контексті безпекового та міжнародно-правового виміру деокупації та 
реінтеграції окупованих територій. У розділі Рекомендації пропонується 
низка рішень щодо покращення нормативно-правової бази України та 
політик, що сприятимуть подальшим процесам деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій. 
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2. ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Російська Федерація та контрольовані нею терористичні організації 
займають 44 тисячі квадратних метрів окупованої території на суші Дон-
басу та Криму 1 і ще близько 100 000 км3 українського морського простору 
(з загальної кількості 137 000 км3). Безпекова ситуація на окупованих тери-
торіях суттєво відрізняється як через їх відмінний політико-адміністратив-
ний статус (Крим, визнаний РФ як суб’єкт федерації та ОРДЛО), характер 
безпекового протистояння (різні театри бойових дій на суші та водному 
просторі, інтенсивнісь конфлікту) так і через різні цілі РФ на Донбасі та в 
Криму. 

КРИМ

Попри те, що після 2014 року на адміністративній межі з Кримом фактично 
не було активного військового протистояння, Крим неможливо вирвати з 
загального безпекового контексту протистояння з РФ, а потенційна кон-
фліктогенність Криму є не меншою ніж на Донбасі. Пріоритетною метою 
РФ в Криму є загальна мілітаризація півострову, перетворення його на 
закриту військову базу для армії та флоту, формування геополітичного 
форпосту для подальшого просування інтересів РФ в Україні, на Балканах, 
східному Середземномор’ї та Близькому Сході. Мілітаризація півострову 
таким чином відображає не просто реакцію на «українське питання», а 
ширший вузол російської зовнішньої політики. 

Протягом 2014-2016 років в Криму активно формувалася оборонна армія, 
спрямована на можливе відбиття атак України по Перекопському та 
Сиваському напрямках, відбиття десантних та морських операцій. Після 
2016-го року РФ почала формувати в Криму саме ударну групу, для можли-
вості подальшого наступу на континентальну частину України. Наразі на 
півострові перебуває міжвидове угрупування військ в межах Південного 
військового округу РФ. Формування, що наявні в Криму на цей момент є 
достатніми для можливостей відбити український наступ з півночі. Сама 
військова логістика в Криму покращилася після відкриття Кримського 
мосту, що відкрило можливості для швидкого перекидання військ РФ з 
інших регіонів та ведення наступальних дій. Чисельність ЧФ РФ з 2014-го 
року зросла в півтора рази, а орієнтовна кількість міжвидового угрупу-
вання військ в Криму складає близько 31,5-32 тисяч військових (не рахуючи 
ФСБ, берегову охорону, тощо). Сили ЧФ також суттєво зросли та попов-

1  https://www.pravda.com.ua/columns/2019/05/9/7214533/
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нилися 3 фрегатами, 3 ракетними катерами, близько 30 катерами спеці-
ального призначення. РФ також активно контролює стратегічно важливу 
Керченську протоку, яку охороняє бригада Росгвардії. 

Крайнім північно-західним форпостом РФ в районі Криму є так звані 
«вишки Бойка», де розташований військовий пост, засоби радіотехнічної 
розвідки та акустичні засоби, за допомогою яких РФ фактично здатна 
контролювати північно-західну акваторію Чорного моря. Чорноморський 
флот РФ також може посилюватися через флоти з інших регіонів. Так, РФ 
перекинула на азовський напрямок частини Каспійської флотилії після 
дій України щодо передислокації частини флоту в Бердянськ. При цьому, 
окупація Криму не є завершеною історією з точки зору продовження 
спроб РФ зайняти окремий водний та сухопутний простір. 

Мілітаризація Криму та поточний безпековий контекст в регіоні несуть 
величезні збитки для українського мореплавства та зовнішньої торгівлі 
азовських портів. З окупацією Криму, окрім очевидних збитків пов’язаних 
з втратою майна та нерухомості збільшився ряд супутніх проблем неле-
гального експорту та контрабанди, що є складовою безпекового виміру. 
В першу чергу через залученість українських правоохоронців до протидії 
цим явищам та характер окремих реципієнтів нелегального товарообігу 
(завод «Кримський титан» з Керчі нелегально отримує воду з материкової 
України») 2.  

Одним з найбільш небезпечних вимірів мілітаризації Криму є відновлення 
ядерної інфраструктури окупаційною адміністрацією РФ. Так, були від-
новлені місця зберігання ядерних боєприпасів: сховища 76, 100, 221, 825, 
що раніше були складовою радянської та української ядерної системи, 
а в 1990-ті денуклеаризовані. РФ також готує нормативно-правову базу 
забезпечення безпекової зони в районі Керченської протоки через тран-
спортування нею ядерних матеріалів (наказ Мінтрансу про встановлення 
меж для конфігурації просторових меж об’єктів транспортної інфраструк-
тури) 3.

РФ регулярно перекриває окремі ділянки в Чорному морі для проведення 
навчань та досліджень, тим самим завдаючи збитків українському судно-
плавству. Оскільки морські ділянки, що перекриваються РФ та Україною в 
ході військових навчань можуть накладатися одна на одну, це може стати 

2 https://portnews.ru/news/299926/

3 https://ru.krymr.com/a/news-pereselency-iz-kryma/30117791.html
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casus belli. Так, подібна ситуація склалася в ході навчань «Sea Breeze» та 
«Кавказ» в 2020 р. 

Російська окупаційна адміністрація несе відповідальність також за воєнні 
злочини в Криму. В рамках міжнародного гуманітарного та криміналь-
ного права до них можна віднести катування, вбивства, насильницькі 
зникнення, депортації та переміщення населення, заселення окупованих 
територій, примушування та пропаганда вступу до армії та флоту в окупо-
ваному Криму. 25 000 осіб в Криму було призвано до військової служби. 
Близько 150 осіб при цьому РФ притягнула до кримінальної відовідальності 
за небажання служити в армії. Притягнення кримчан до відповідальності 
за російським законодавством також заборонено нормами міжнародного 
права. Оскільки не всі кримчани погодилися на отримання російського 
громадянства, то в Криму також діє механізм виселення населення через 
судові рішення – переселення в «приймальний розподільник» в Росто-
ві-на-Доні і далі на передачу українським прикордонникам в Луганській 
області. 

Політика РФ в Криму цілеспрямована також на зміну там демографічної 
ситуації для витіснення нелояльного цивільного населення (колонізація 
та примусове переселення населення є воєнними злочинами). За підра-
хунками Міністерства соціальної політики України, - понад 40 000 внутріш-
ньо переміщених осіб в Україні з Криму та Севастополя 4, а за оцінками 
Міністерства закордонних справ України після окупації Криму до нього 
переїхало близько 500 000 людей з РФ.

ОРДЛО

Інтенсивність та характер бойових дій на Донбасі суттєво змінювався про-
тягом 2014-2020 рр., - від повномасштабних ескалацій в боях за Іловайськ, 
Донецький аеропорт, Дебальцеве, Авдіївку, до «пандемічного перемир’я» 
2020-го року. Нижче ми наводимо інформацію, що стосується поточної 
безпекової ситуації, без ретроспективного аналізу 7 років збройного кон-
флікту на Донбасі. 

На території ОРДЛО розташований 1-й та 2-й армійський корпуси, підпо-
рядковані 8-й загальновійськовій армії Південного військового округу 
ЗС РФ. 1-й та 2-й корпус розташовані відповідно в Донецькій та Луган-
ській області зі штаб-квартирами в столицях ОРДЛО. Загальна чисельність 

4 https://ru.krymr.com/a/news-pereselency-iz-kryma/30117791.html
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армійських корпусів складає близько 35 000 осіб. Обидва корпуси були 
сформовані ще у 2014-у році, а командування ними відбувається зі штабу 
12-го командного резерву в Новочеркаській області 5. Корпуси сформо-
вані на змішаній основі, а пропорція росіян та населення ОРДЛО зміню-
ється в них з року в рік. Формальне командування корпусів підпорядко-
ване окупаційним адміністраціям ОРДЛО, однак здійснюється російськими 
офіцерами та генералами. Російська армія також використовує територію 
ОРДЛО як полігон для використання нового озброєння та навчання влас-
них військових. 

Інтенсивність бойових дій на Донбасі суттєво впала протягом минулого 
року. Це пов’язано як з умовами пандемії, що поставили РФ та її окупаці-
йні адміністрації в ОРДЛО в умови нестачі ресурсів для активних насту-
пальних операцій, так і з новим витком дипломатичних перемовин. Режим 
припинення вогню на Донбасі діє з липня 2020-го року, та є найтривалі-
шим з моменту початку бойових дій. Ні Україна, ні Росія поки не заявили 
про офіційний зрив домовленостей. З 27 липня по 29 листопада 2020-го 
року офіційно загинули 4 українські бійці та 15 отримали поранення 6. 
Ці дані є вкрай разючими, порівнюючи порушення режиму припинення 
вогню з періодами до перемир’я, про що свідчить статистика ОБСЄ 7. Замо-
роження поточної ситуації на лінії розмежування залежатиме від подаль-
шого розгортання пандемії COVID-19 та переговорів учасників конфлікту 
на дипломатичних майданчиках. Водночас «довге перемир’я» пов’язане 
також і з проблемами РФ, потребами економії ресурсів та пріоритетів над 
окремими внутрішніми (пандемія та падіння економіки, конституційний 
процес у 2020-у, масові протести пов’язані зі справою Навального), так і 
зовнішніми (Білорусь) питаннями, що постали у 2020-21-у році.

Загальною безпековою проблемою залишається велика кількість заміно-
ваної території в ОРДЛО, на лінії розмежування та підконтрольній Укра-
їні території. За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих 
територій замінованими є близько 7 тисяч квадратних кілометрів. При 
цьому залишаються замінованими території, де вже давно не ведуться 
бойові дії, - поблизу Сватова та Слов’янська 8. За підрахунками ООН 1 рік 

5 https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3016290-na-okupovanomu-donbasu-perebuvae-ponad-dvi-
tisaci-kadrovih-oficeriv-rf-komanduvac-os.html

6  https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3151794-z-pocatku-peremira-na-donbasi-zaginuli-4-bijciv-oos-
ukraina-v-obse.html

7 https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/reports

8 https://mod-ukr.imsma-core.org/portal/apps/webappviewer/index.html?id=d1fc9330a4964cc793dac78
94c725fa3
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ведення бойових дій супроводжується 10 роками розмінувальних робіт 9, 
що формує проблему розмінування як довгострокову в умовах деокупації 
та реінтеграції регіону. Ситуація ускладнюється також тим, що у випадку 
деокупації ОРДЛО картографічні дані щодо замінування території можуть 
бути знищені або втрачені, що підвищить вартість розвідувальних та роз-
мінувальних робіт. 

В порівнянні з окупованим Кримом, воєнні злочини з боку РФ та її окупа-
ційних адміністрацій несуть інший характер. Окрім уже згаданих вбивств, 
катувань, примусу до служби в збройних силах, переміщення населення 
до них також додаються характерні саме для активних бойових дій зло-
чини, такі як напади на медичний персонал, санітарний транспорт, пора-
нених комбатантів, зґвалтування цивільного населення, а також перфідія 
(віроломство) – форми обману з метою досягнення військової переваги 
на кшталт обстрілів після обіцянки надати відступ. 

9 https://www.mil.gov.ua/news/2019/09/25/blizko-700-tisyach-gektariv-donbasu-zaminovano/
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3. ЗМІНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ПОЛЯ У 2014 - 2020

Нормативно-правова база України з безпекових питань стрімко зміни-
лася з початку війни, реагуючи на виклики протидії російській збройній 
агресії. 

Серед ключових змін в українському законодавстві варто виокремити від-
мову України від позаблокового статусу. Російсько-українська війна під-
твердила, що позаблоковий статус ніяким чином не гарантує Україні без-
пеки. У зв’язку з цим було прийнято низку змін до законів, що скасували 
позаблоковість та визначили курс на набуття членства в Європейському 
Союзі та НАТО. 

Зокрема, йдеться про Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» 
від 23 грудня 2014 року  №35-VIII. Він передбачав зміни до статті 11 Закону 
України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо погли-
блення співпраці з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для 
набуття членства у цій організації, а також до Закону України «Про основи 
національної безпеки України» щодо інтеграції України в європейський 
простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлан-
тичний безпековий простір та набуття членства в НАТО. Крім того, відмова 
від позаблокового статусу була закріплена в Конституції України. Зміни до 
Конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському 
Союзі та НАТО набули чинності з 21 лютого 2019 10. Абзац п’ятий преам-
були Конституції був доповнений словами «та підтверджуючі європейську 
ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євро-
атлантичного курсу України».

Відповідно до вказаних змін до Конституції, Верховна Рада України має 
визначати засади внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегіч-
ного курсу держави на набуття повноправного членства України в Євро-
пейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. До статті 
102 Конституції України було додано абзац, за яким «Президент України є 
гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправ-
ного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноат-
лантичного договору».

10	 Зміни,	внесені	до	Закону	України	“Про	внесення	змін	до	Конституції	України	(щодо	стратегічно-
го	курсу	держави	на	набуття	повноправного	членства	України	в	Європейському	Союзі	та	в	Організації	
Північноатлантичного	договору)”	від	7	лютого	2019	року	№	2680-VIII.
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Ряд нормативно-правових змін був спрямований на припинення партнер-
ства з РФ та визнання її державою-агресором. Договір про дружбу, спів-
робітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, рати-
фікований Законом №13/98-ВР від 14.01.98р. визначав розвиток відносин 
у сфері військового, військово-технічного співробітництва, забезпечення 
державної безпеки, а також співробітництва з прикордонних питань, мит-
ної справи, експортного та імміграційного контролю на основі окремих 
угод, утримання від дій, спрямованих проти іншої сторони, поглиблення 
двосторонніх відносин і обміну думками щодо багатосторонніх проблем, 
які становлять взаємний  інтерес, тощо. За Законом України «Про припи-
нення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Украї-
ною і Російською Федерацією» від 6 грудня 2018 року №2643-VIII , зважа-
ючи на збройну агресію Російської Федерації проти України, дію Договору 
про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською 
Федерацією, було припинено з 1 квітня 2019 року. На сьогодні продовжує 
також діяти Угода про створення Співдружності Незалежних Держав від 
1991 року, що була підписана Республікою Білорусь, Російською Федера-
цією (РРФСР) та Україною та передбачала утворення Співдружності Неза-
лежних Держав як нащадка СРСР. Щодо цієї Угоди Радою національної 
безпеки і оборони України було прийнято рішення від 2 травня 2018 року 
«Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укла-
дених у рамках Співдружності Незалежних Держав», введене в дію Указом 
Президента від 19 травня 2018 року №139/2018. 

Визнання РФ як держави-окупанта та вчинених нею злочинів є окремим 
блоком питань, що знайшли своє відображення в постановах Верховної 
Ради України, а також у ряді міжнародно-правових документів. 

Обширний блок постанов українського парламенту включає в себе звер-
нення до держав-гарантів Будапештського меморандуму 11, визнання РФ 

11	 Постанова	ВРУ	“Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	держав	-	гарантів	безпеки	України”	
від	11	березня	2014	року	№858-VII
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державою – спонсором тероризму12, засудження російської агресії13 та між-
народно-правової відповідальності РФ 14, заклики до міжнародної спіль-
ноти щодо визнання РФ державою-агресором 15, визнання юрисдикції 
МКС над злочинами РФ та її терористичних організацій16, визнання ОРДЛО 
окупованими територіями17, констатації фактів та наслідків російської 
агресії18, визнання неможливості гарантій Україною дотримання прав та 
свобод на окупованих територіях, внаслідок фактичного контролю над 
ними РФ та терористичних організацій19, закликів до міжнародної спіль-
ноти із закликами продовження санкційного тиску на РФ та контрольова-
них нею терористичних організацій20, закликів до міжнародної спільноти 

12	 Постанова	ВРУ	“Про	Заяву	Верховної	Ради	України	«Щодо	протидії	поширенню	підтримуваного	
Російською	Федерацією	міжнародного	тероризму»	від	22.07.2014	№	1597-VII

13	 Постанова	ВРУ	“Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	парламентів	іноземних	держав,	парла-
ментських	асамблей	міжнародних	організацій	щодо	засудження	триваючої	агресії	Російської	Федерації	
проти	України”	від	18	лютого	2016	року	№1014-VIII;
Постанова	ВРУ	“Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	парламентів	іноземних	держав	та	міжнародних	
організацій	щодо	засудження	ескалації	 збройної	агресії	Російської	Федерації	проти	України”	 7	лютого	
2017	року	№	1837-VIII;
Постанова	ВРУ	“Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	Організації	Об’єднаних	Націй,	Європейсько-
го	Парламенту,	Парламентської	Асамблеї	Ради	Європи,	Парламентської	Асамблеї	НАТО,	Парламентської	
Асамблеї	ОБСЄ,	Парламентської	Асамблеї	ГУАМ,	національних	парламентів	держав	світу	у	зв’язку	з	черго-
вим	актом	агресії	Російської	Федерації	проти	України”	від	26	листопада	2018	року	№	2632-VIII

14	 Постанова	ВРУ	“Про	комплекс	невідкладних	заходів	щодо	практичної	реалізації	міжнародно-пра-
вової	відповідальності	Російської	Федерації	за	збройну	агресію	проти	України”	від	20	березня	2018	року	
№2356-VIII;

15	 Постанова	ВРУ	“Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	Організації	Об’єднаних	Націй,	Євро-
пейського	 Парламенту,	 Парламентської	 Асамблеї	 Ради	 Європи,	 Парламентської	 Асамблеї	 НАТО,	 Парла-
ментської	 Асамблеї	ОБСЄ,	Парламентської	 Асамблеї	 ГУАМ,	 національних	парламентів	 держав	 світу	 про	
визнання	Російської	Федерації	державою-агресором”	від	27	січня	2015	року	№129-VIII

16	 Постанова	ВРУ	«Про	Заяву	Верховної	Ради	України	«Про	визнання	Україною	юрисдикції	Міжна-
родного	кримінального	суду	щодо	скоєння	злочинів	проти	людяності	та	воєнних	злочинів	вищими	по-
садовими	особами	Російської	Федерації	та	керівниками	терористичних	організацій	«ДНР»	та	«ЛНР»,	які	
призвели	до	особливо	тяжких	наслідків	та	масового	вбивства	українських	громадян»	від	4	лютого	2015	
року	№	145-VIII

17	 Постанова	ВРУ	“Про	визнання	окремих	районів,	міст,	селищ	і	сіл	Донецької	та	Луганської	областей	
тимчасово	окупованими	територіями”	від	17	березня	2015	року	№254-VIII;

18	 Постанова	ВРУ	“Про	Заяву	Верховної	Ради	України	“Про	відсіч	збройній	агресії	Російської	Федера-
ції	та	подолання	її	наслідків”	від	21	квітня	2015	року	№337-VIII

19	 	Постанова	ВРУ	“Про	Заяву	Верховної	Ради	України	«Про	відступ	України	від	окремих	зобов’язань,	
визначених	Міжнародним	пактом	про	громадянські	і	політичні	права	та	Конвенцією	про	захист	прав	лю-
дини	і	основоположних	свобод”	від	21	травня	2015	року	№	462-VIII

20	 Постанова	ВРУ	“Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	парламентів	іноземних	держав,	Євро-
пейського	Парламенту	і	парламентських	асамблей	міжнародних	організацій	щодо	продовження	та	поси-
лення	санкцій	проти	Російської	Федерації	за	організацію	терористичних	актів	в	Україні”	від	11.12.2015	№	
892-VIII



13

Безпека, міжнародне право та окуповані території

із засудженням порушення прав корінних народів в окупованому Криму21, 
засудження проведення виборів та референдумів в окупованому Криму22, 
засудження політичних репресій проти громадян України з боку РФ23, засу-
дження політики «паспортизації» РФ на окупованих територіях24 та інші 
постанови25.
Серед окремих документів міжнародного права варто виокремити реакції 
міжнародних організацій щодо агресії РФ проти України, які визначені в 
21	 	Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	Організації	Об’єднаних	Націй,	Європей-
ського	Парламенту,	Парламентської	Асамблеї	Ради	Європи,	Парламентської	Асамблеї	ОБСЄ,	Парламентської	
Асамблеї	НАТО,	світових	лідерів	та	всіх	членів	міжнародного	співтовариства	щодо	вшанування	жертв	гено-
циду	кримськотатарського	народу	та	засудження	порушень	Російською	Федерацією	прав	і	свобод	кримсько-
татарського	народу»	від	11.05.2016	№	1348-VIII;
Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	міжнародних	організацій	та	парламентів	іно-
земних	держав	щодо	засудження	і	невизнання	заборони	Російською	Федерацією	Меджлісу	кримськота-
тарського	народу	та	щодо	захисту	корінного	народу	Криму	міжнародним	співтовариством»	від	05.10.2016	№	
1652-VIII.
Постанови	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	Організації	Об’єднаних	Націй,	Парламентської	
Асамблеї	Ради	Європи,	Парламентської	Асамблеї	НАТО,	Парламентської	Асамблеї	ОБСЄ,	національних	пар-
ламентів	держав	світу	щодо	засудження	порушення	прав	корінних	народів	 у	Російській	Федерації	 та	на	
тимчасово	окупованих	нею	територіях	України»	від	30	травня	2019	року	№	2734-VIII

22	 Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	парламентів	іноземних	держав,	парла-
ментських	асамблей	та	міжнародних	організацій	щодо	проведення	незаконних	виборів	до	Державної	Думи	
Російської	Федерації	на	території	тимчасово	окупованих	Автономної	Республіки	Крим	та	міста	Севастополь»	
від	08.09.2016	№	1502-VIII;
Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	міжнародного	співтовариства	у	зв’язку	з	підго-
товкою	незаконних	виборів	Президента	Російської	Федерації	на	тимчасово	окупованій	частині	території	
України	-	в	Автономній	Республіці	Крим	та	місті	Севастополі»	від	01.03.2018	№	2310-VII;
Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	парламентів	іноземних	держав	та	парламент-
ських	асамблей	міжнародних	організацій	щодо	засудження	триваючої	збройної	агресії	Російської	Федерації	
проти	України,	незаконної	анексії	Автономної	Республіки	Крим	і	міста	Севастополя	та	окупації	окремих	ра-
йонів	Донецької	і	Луганської	областей,	політичних	репресій	проти	громадян	України	та	звільнення	політич-
них	в’язнів	-	громадян	України»	від	30	квітня	2020	року	№571-IX

23	 Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	парламентів	іноземних	держав	та	парла-
ментських	асамблей	міжнародних	організацій	щодо	засудження	політичних	репресій	Російської	Федерації	
проти	громадян	України	внаслідок	збройної	агресії	Російської	Федерації	проти	України	та	звільнення	полі-
тичних	в’язнів	-	громадян	України»	від	1	березня	2018	року	№	2312-VIII

24	 	Постанови	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	Організації	Об’єднаних	Націй,	Організації	
з	безпеки	і	співробітництва	в	Європі,	Ради	Європи	та	їхніх	парламентських	асамблей,	Європейського	парла-
менту,	Міжпарламентського	союзу,	парламентів	та	урядів	держав	-	членів	Європейського	Союзу,	Сполучених	
Штатів	Америки,	Канади,	Північноатлантичного	альянсу,	дипломатичних	представництв	іноземних	держав	в	
Україні	щодо	злочинного	рішення	керівництва	Російської	Федерації	про	видачу	російських	паспортів	гро-
мадянам	України	на	тимчасово	окупованих	Росією	територіях	Донбасу»	від	25	квітня	2019	року	№	2713-VIII;
Постанова	ВРУ	«Про	Заяву	Верховної	Ради	України	щодо	нелегітимного	проведення	загальноросійського	
голосування	по	поправках	до	Конституції	Російської	Федерації	на	тимчасово	окупованій	території	України	-	
в	Автономній	Республіці	Крим	та	місті	Севастополі,	а	також	залучення	до	голосування	мешканців	тимчасово	
окупованих	територій	у	Донецькій	та	Луганській	областях	з	незаконно	виданими	паспортами	громадянина	
Російської	Федерації»	від	17	липня	2020	року	№	806-IX

25	 Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	Міжнародної	Федерації	Журналістів,	Єв-
ропейської	Федерації	Журналістів,	Асоціації	Європейських	Журналістів,	міжнародної	організації	«Репортери	
без	кордонів»,	Міжнародного	олімпійського	комітету	щодо	інформаційно-психологічної	агресії,	що	здійс-
нюється	засобами	масової	інформації	Російської	Федерації	проти	України»	від	17	червня	2014	року	№1332-
VII;
Постанова	ВРУ	«Про	Звернення	Верховної	Ради	України	до	парламентів	іноземних	держав,	парламентських	
асамблей	та	міжнародних	організацій	у	зв’язку	із	загрозами	життю	заручників,	які	утримуються	російськими	
бойовиками	на	території	окремих	районів	Донецької	та	Луганської	областей»	від	18.02.2016	№	1015-VIII;
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резолюціях Генеральної Асамблеї ООН26, резолюціях Ради Європи27 та Пар-
ламентської асамблеї ОБСЄ28. 

26			Резолюція	Генеральної	асамблеї	ООН		№68/262	«Територіальна	цілісність	України»	від	27	березня	2014	
року.	Яка	визначає,	що	референдум,	проведений	в	Автономній	Республіці	Крим	та	місті	Севастополі	16	
березня	2014	року,	не	маючи	законної	сили,	не	може	бути	основою	для	будь-якої	зміни	статусу	Автономної	
Республіки	Крим	або	міста	Севастополя,	а	також	містить	заклик	до	держав,	міжнародних	організацій	та	
спеціалізованих	установ	не	визнавати	будь-яких	змін	статусу	Автономної	Республіки	Крим	та	міста	Севас-
тополя	на	основі	вищезазначеного	референдуму	і	утримуватися	від	будь-яких	дій	або	кроків,	які	можна	
було	б	витлумачити	як	визнання	будь-якого	такого	зміненого	статусу.
Резолюції	«Ситуація	 з	правами	людини	в	Автономній	Республіці	Крим	та	м.	Севастополь,	 Україна»,	що	
приймалися	Генеральною	Асамблеєю	ООН	у	2016	році	 (А/RES/71/205),	у	2017	році	 (А/RES/72/439),	у	2018	
році	(A/RES/73/263),	у	2019	році	(A/RES/74/168),	у	2020	році	(A/RES/75/192).	В	Резолюції	вперше	в	офіційних	
документах	ООН	Росія	визнається	державою-окупантом.
Резолюції	Генеральної	Асамблеї	ООН	«Проблема	мілітаризації	Автономної	Республіки	Крим	та	м.	Севасто-
поль	(Україна),	а	також	частин	Чорного	і	Азовського	морів»	приймалися	у	2018	році	(A/RES/73/194),	у	2019	
році	(A/RES/74/17),	у	2020	році	(A/RES/75/29).

27				Резолюцію	ПАРЄ	1988	(2014)	«Останні	події	в	Україні:	виклики	функціонуванню	демократичних	інсти-
тутів»,	в	якій	рішуче	засуджуються	дії	РФ,	спрямовані	на	порушення	суверенітету	і	територіальної	ціліс-
ності	України.
Резолюція	ПАРЄ	1990	(2014)	«Перегляд	по	суті	попередньо	затверджених	повноважень	російської	делега-
ції»,	якою	делегація	РФ	була	позбавлена:	права	голосу	у	Асамблеї,	права	бути	представленою	у	керівних	
органах	ПАРЄ,	права	брати	участь	у	місіях	ПАРЄ	зі	спостереження	за	виборами.	Підставою	для	оскарження	
повноважень	делегації	РФ	стали	анексія	Криму,	подальша	погроза	силою,	втручання	у	внутрішні	справи	
України.
Резолюцію	ПАРЄ	2028	 (2015)	«Гуманітарне	становище	українських	біженців	та	переміщених	осіб».	ПАРЄ	
разом	з	рекомендаціями,	спрямованими	на	забезпечення	прав	та	потреб	осіб,	які	були	змушені	покину-
ти	свої	оселі	внаслідок	незаконної	анексії	Криму	та	дій	підтримуваних	РФ	терористичних	угруповань	на	
території	Донецької	та	Луганської	областей,	закликала	до	виконання	Мінських	домовленостей	всіма	 їх	
сторонами,	зокрема	і	Російською	Федерацією,	а	також	закликала	Росію	зупинити	дестабілізацію	ситуації	
в	Україні	та	військову	допомогу	незаконним	збройним	формуванням.	
Резолюція	ПАРЕ	2067	(2015)	та	та	Рекомендація	2076	(2015)	«Зниклі	особи	під	час	конфлікту	в	Україні»	-	в	
тексті	 зазначено,	що	конфлікт	в	Україні	насправді	є	російською	агресією,	а	щодо	Криму	впроваджено	
термін	«окупований».
Резолюція		ПАРЕ	2112	(2016)	«Гуманітарні	занепокоєння	щодо	людей,	захоплених	під	час	війни	в	Україні»	
вказано	про	незаконну	анексію	Криму	Російською	Федерацією	та	військову	агресію	у	Луганській	та	Доне-
цькій	областях	у	східній	Україні.
Резолюція	ПАРЄ	2132	(2016)	«Політичні	наслідки	російської	агресії	в	Україні»,	в	якій	засуджуються	неза-
конні	вибори	в	Думу,	проведені	18	вересня	в	окупованому	Криму,	вказується,	що	їх	результати	недійсни-
ми.	Включення	суверенної	території	України	до	складу	федеральних	виборчих	округів	Росії	і	створення	
чотирьох	 одномандатних	 округів	 є	 прямими	порушеннями	міжнародного	 закону	 і	 ставлять	 під	 сумнів	
легітимність	Парламенту	Росії	–	вказується	у	тексті	Резолюції.	Асамблея	закликає	владу	Росії	припинити	
незаконну	анексію	Криму	і	дозволити	Україні	повернути	контроль	над	півостровом.
Резолюція	2133	(2016)	«Засоби	правового	захисту	у	випадках	порушень	прав	людини	на	українських	те-
риторіях,	непідконтрольних	українській	владі»	-	перший	міжнародний	документ,	який	визнав	Російську	
Федерацію	стороною	конфлікту	на	сході	України	та	застосував	для	цього	термін	«ефективний	контроль».	
У	документі	чітко	визначено,	що	«…анексія	Криму	Російською	Федерацією	та	військова	інтервенція	росій-
ських	збройних	сил	на	сході	України	є	порушенням	міжнародного	права	та	принципів,	які	відстоює	Рада	
Європи».
Резолюція	2198	 (2018)	та	Рекомендації	2119	 (2018)	«Гуманітарні	наслідки	війни	в	Україні»	 -	вказано	про	
потреби	гуманітарної	допомоги	у	зв’язку	із	війною,	яку	продовжує	вести	Росія	проти	України	в	окремих	
регіонах	Донецької	та	Луганської	областей,	а	також	внаслідок	окупації	та	спроби	анексії	Криму.	Резолю-
ція,	зокрема,	рішуче	засуджує	російську	політику,	спрямовану	на	зміну	демографічного	складу	населення	
незаконно	анексованого	Криму.

28		 	 	Резолюція	Парламентської	асамблеї	Організації	з	безпеки	і	співробітництва	в	Європі	(ОБСЄ)	від	1	
липня	2014	р.	«Очевидне,	грубе	та	невиправлене	порушення	Гельсінських	принципів	Російською	Феде-
рацією»
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Окремим блоком нормативно-правових актів, прийнятих для забезпе-
чення правового режиму протидії російській агресії стали укази Прези-
дента та рішення Ради національної безпеки і оборони. Так, 14 квітня 2014-
го року був підписаний Указ Президента України №405/2014 «Про рішення 
Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про 
невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 
територіальної цілісності України». Згідно з цим рішенням було розпо-
чато проведення Антитерористичної операції (АТО), порядок проведення 
якої визначався згідно з Законом України «Про протидію тероризму» та 
передбачав керування операцією з боку Антитерористичного центру СБУ. 
Режим проведення АТО став правовою основою для ведення бойових дій 
та силової відсічі агресії РФ та її терористичних організацій, в умовах від-
сутності режиму військового стану та юридичного оголошення війни. Для 
законодавчого забезпечення відповідних рішень та правового визна-
чення статусу тимчасово окупованих територій був також прийнятий Закон 
України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» (15 квітня 2014 року №1207-VII), 
що встановлював межі тимчасово окупованих територій та дату початку 
російської агресії проти України (20 лютого 2014-го року). 

Пізніше, в квітні 2018-го року режим АТО був замінений режимом Операції 
об’єднаних сил з передачею оперативного командування від Антитеро-
ристичного центру СБУ до Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ. Юридич-
ною основою для переходу до режиму ООС став Указ Президента України 
№116/2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну опера-
цію в Донецькій та Луганській областях» від 30 квітня 2018 року. Правовим 
забезпеченням, що передував переходу від АТО до ООС стало прийняття 
рамкового Закону України «Про особливості державної політики із забез-
печення державного суверенітету України на тимчасово окупованих тери-
торіях у Донецькій та Луганській областях», який визначав цілі державної 
політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях.    

Частина змін до законодавства пов’язаний з визначенням юридичних 
рамок конфлікту, в умовах неможливості прямого оголошення війни та 
невизнання Російською Федерацією себе як учасника конфлікту. Гібрид-
ний характер війни, з неможливістю оголошення воєнного стану та 
потреби залучення військових формувань для захисту в невоєнний час, 
отримав відповідь України у вигляді правового режиму Антитерористич-
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ної операції, а пізніше – Операції об’єднаних сил. Закон України «Про вне-
сення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом» від 5 червня 
2014 року №1313-VII передбачав можливість надати Міністерству оборони 
України, органам військового управління, з’єднанням, військовим части-
нам і підрозділам Збройних Сил України повноваження із забезпечення 
захисту від терористичних посягань об’єктів та майна Збройних Сил Укра-
їни, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, 
вибухових та отруйних речовин, що перебувають у військових частинах 
або зберігаються у визначених місцях, а в разі залучення до проведення 
антитерористичної операції –  застосовувати наявні сили та засоби для 
забезпечення виконання завдань щодо припинення діяльності незакон-
них воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних органі-
зацій, організованих груп та злочинних організацій; брати участь у затри-
манні осіб, а у випадках, коли їх дії реально загрожують життю та здоров’ю 
заручників, учасників антитерористичної операції або інших осіб – їх 
знешкодження. За рішенням керівника Антитерористичного центру при 
Службі безпеки України, погодженим із керівництвом відповідних суб’єк-
тів боротьби з тероризмом, до широкомасштабних, складних антитеро-
ристичних операцій у районі їх проведення залучаються та використову-
ються сили та засоби (особовий склад та спеціалісти окремих підрозділів, 
військових частин, зброя, бойова техніка, спеціальні і транспортні засоби, 
засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби) Служби безпеки Укра-
їни, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, 
Збройних Сил України, центрального органу виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері захисту державного кордону, та органів 
охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Управління дер-
жавної охорони України. Це дозволило в умовах неоголошеної війни, для 
протидії агресії з боку Російської Федерації застосовувати Збройні Сили 
України, інші військові формування, а також зброю і бойову техніку. 

Ключові зміни законодавства України в сфері національної безпеки та 
оборони також стосувалися модернізації Збройних Сил та забезпечення 
організаційно-правових засад функціонування силових структур. З метою 
модернізації Збройних Сил та євро-атлантичної інтеграції України були 
здійснені зміни до військових стандартів України. Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо військових стандартів» від 6 
червня 2019 року №2742-VIII приймався відповідно до річної національної 
програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2017 рік, затвердженої Указом 
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Президента України від 08.04.2017 № 103/2017, та Стратегії національної 
безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 
№ 287. Цими документами встановлені цілі реформування Збройних 
Сил України, серед яких визначено забезпечення максимальної взаємо-
сумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав-членів 
НАТО шляхом запровадження стандартів Північноатлантичного альянсу. 
Закон вносить зміни до Закону України «Про оборону України» стосовно 
визначення термінів «військова стандартизація», «військовий стандарт», 
«стандарт НАТО» та «стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО». З 
метою врахування міжнародного досвіду щодо прийняття стандартів НАТО 
за Законом надаються повноваження Міноборони щодо забезпечення 
нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації 
та визначення органу військової стандартизації, основна функція якого 
полягатиме в розробленні, прийнятті, скасуванні, відновленні дії, роз-
повсюдженні та застосуванні військових стандартів, у тому числі тих, які 
прийматимуться на основі стандартів НАТО та стандартів у сфері оборони 
держав-членів НАТО. А для покращення матеріально-технічних можли-
востей забезпечити обороноздатність країни були прийтяі законодавч і 
зміни29, що надали можливість залучати кошти місцевих бюджетів, неуря-
дових організацій, фізичних та юридичних осіб до фінансування військо-
во-оборонного комплексу. 

Окремим Законом30  було також визначено правовий статус та застосування 
Сил спеціальних операцій та їх взаємодія зі Збройними Силами України. 
Були також внесені зміни щодо військового резерву для визначення пра-
вового статусу резервістів. Закон України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо служби у військовому резерві» від 17 березня 2014 
року № 1127-VII приймався на виконання наступних завдань: визначення 
служби у військовому резерві як особливого виду виконання військо-
вого обов’язку; встановлення на законодавчому рівні правового статусу 
резервіста та вимог до проходження служби у військовому резерві; поши-
рення прав, обов’язків та обмежень, передбачених законодавством для 
військовослужбовців на резервістів на весь час виконання ними обов’яз-
ків служби у військовому резерві, тощо. З метою надання можливостей 
іноземціям та особам без громадянства проходити військову службу був 
прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іно-

29	 Закон	України	«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	щодо	посилення	матері-
ально-фінансового	забезпечення	обороноздатності	держави»	від	8	квітня	2014	року	№	1190-VII

30	 Закон	 України	«Про	внесення	 змін	до	деяких	 законів	 України	щодо	Сил	 спеціальних	операцій	
Збройних	Сил	України»	від	7	липня	2016	року	№1437-VIII
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земцями та особами без громадянства» від 6 жовтня 2015 року № 716-VIII.

Важливою зміною в українському законодавстві також стало прийняття 
Закону України «Про протимінну діяльність в Україні». Закон було при-
йнято 06.12.2018 з метою вдосконалення протимінної діяльності в Україні, 
визначення правових та організаційних засад здійснення протимінної 
діяльності та особливостей державного регулювання у відповідній сфері. 
Обгрунтуванням для прийняття Закону стала загрозлива ситуація на сході 
країни для життя та здоров’я населення України. Законом визначається 
перелік об’єктів і суб’єктів протимінної діяльності, порядок їх створення, 
організаційні та процедурні засади діяльності; вимоги до фахівців у сфері 
протимінної діяльності і розмінування та їх обов’язки; джерела фінан-
сування протимінної діяльності; порядок обліку операторів протимінної 
діяльності, надання допомоги постраждалим особам (жертвам) від вибу-
хонебезпечних предметів, визначення статусу територій для потреб про-
тимінної діяльності; повноваження інспекції з контролю якості протимін-
ної діяльності та секретаріату центру протимінних операцій тощо.

Серед інших важливих змін до українського законодавства варто також 
виокремити визнання юрисдикції Міжнародного Кримінального Суду. 
Римський статут Міжнародного кримінального суду був підписаний Украї-
ною у 2000 році, однак, на даний момент цей документ не ратифікований. 
На сьогодні його ратифікація є конфліктно чутливою і викликає дискусії в 
суспільстві. Щодо ратифікації Римського статуту 11 липня 2001 року нада-
ний висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності 
Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду 
(справа про Римський Статут №1-35/2001) за яким норми Статуту супере-
чать Конституції  України.

2 червня 2016 року №1401-VIII статтю 124 Конституції України викладено в 
новій редакції та додано норму «Україна може визнати юрисдикцію Між-
народного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом 
Міжнародного кримінального суду».

В той же час Україна прийняла дві заяви про визнання юрисдикції міжна-
родного кримінального суду:

     1) Заява Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду 
про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду 
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щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами 
держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбив-
ства українських громадян під час мирних акцій протестів у період з 21 
листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року від 25.02.2014 № 790-VII.

Відповідно до цієї заяви України визнає відповідно до пункту 2 статті 11 та 
пунктів 2, 3 статті 12 Римського статуту юрисдикцію Міжнародного кримі-
нального суду щодо злочинів проти людяності вищими посадовими осо-
бами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового 
вбивства українських громадян під час мирних акцій протестів, що мали 
місце в Україні у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;

    2) Заява Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції 
Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяно-
сті та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації 
та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели 
до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських грома-
дян» від 04.02.2015 № 145-VIII

Україна визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з метою 
притягнення до кримінальної відповідальності у Міжнародному кримі-
нальному суді щодо передбачених статтями 7 та 8 Римського статуту Між-
народного кримінального суду злочинів проти людяності, воєнних зло-
чинів, скоєних на території України починаючи з 20 лютого 2014 року і 
по теперішній час вищими посадовими особами Російської Федерації та 
керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», яких визначить 
прокурор Міжнародного кримінального суду.
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4. ПРАКТИКИ

Значна частина проблем, з якими стикається українська нормативно-пра-
вова база у сфері національної безпеки та оборони пов’язана з помил-
ками України в прийнятті рішень та практиках на початкових етапах 
військового конфлікту. Так, перенесення органів влади з окупованих РФ 
територій було проведено лише частково. Це надалі стало проблемою 
для ведення судових справ щодо злочинів РФ, в тому числі воєнних, адже 
органи що не були відновлені чи передислоковані не змогли виступати 
стороною судового процесу.  

РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Система розслідування воєнних злочинів країни-окупанта також довго 
потерпала через відсутність повної системи правоохоронних органів щодо 
роботи з темами окупованих територій. В умовах нестачі попереднього 
подібного досвіду та юридичної кваліфікації у цій сфері, українські проку-
рори не могли кваліфікувати практики РФ та її окупаційних адміністрацій 
з точки зору «воєнних злочинів», а працювали виходячи радше з поточ-
них норм національного кримінального права, а не з міжнародно-право-
вих принципів. Після 2016-го року українські правоохоронні органи про-
вели розподіл праці в темі воєнних злочинів між Національною поліцією 
та Службою безпеки України як органами досудового слідства. При цьому, 
сама Російська Федерація сформувала юридичні підрозділи та групи для 
фіксування злочинів з боку України та підготовки роботи з Міжнародним 
Кримінальним Судом, активно вивчаючи українську нормативно-правову 
базу навіть на рівні законопроектів.

Серед інших проблем, які уповільнили можливості розслідування воєн-
них злочинів стали сумнозвісні «Правки Лозового», які задали часові 
обмеження на встановлення осіб та розслідування злочинів. Це в свою 
чергу поставило під загрозу можливість розслідування воєнних злочи-
нів як таких, в умовах відсутності доступу до доказової бази злочинів та 
самих винуватців на окупованих територіях або в Російській Федерації. 
Наразі Офіс Генерального прокурора напрацьовує системні зміни до КПК, 
щоб виправити цю ситуацію. Українське кримінальне законодавство, яке 
раніше не мало досвіду реакції на подібні виклики мало лише одну статтю 
438 ККУ, яка передбачала відповідальність за воєнні злочини. Інші ж 
норми перебувають в рамках міжнародного гуманітарного та криміналь-
ного права. В цілому примус до служби в збройних силах на окупованих 
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територіях та пропаганда цієї служби розслідується «кримською прокура-
турою». Так, щоб перешкодити цій діяльності прокуратура намагається 
притягнути до відповідальності причетних осіб, - оголошує підозри керів-
никам військових комісаріатів31  та суддям32 .

ВІЙСЬКОВІ ПРІОРИТЕТИ

На рівні важливих військових практик експерти, що взяли участь в дис-
кусії відзначають важливість подальшого посилення Україною морських 
сил на Азовському морі, що можливо зробити сушею, оминаючи прохід 
через Керченську протоку. Важливість роботи саме за цим напрямком під-
креслюється тим, що РФ послідовно посилює кількість бойових кораблів 
в Азовському морі, що несе загрозу по напрямку відкриття сухопутного 
коридору з Донбасу до Криму та морської підтримки російських та теро-
ристичних формувань в ОРДЛО. В широкому контексті модернізація Чор-
номорського флоту повинна стати однією з ключових безпекових політик, 
адже ВМС України не можуть виконати жодного комплексного завдання 
та мають вкрай обмежені матеріально-технічні показники: лише одну 
протиторпедну ракету, один протиракетний комплекс та 2 гармати. Біль-
шітсь з того, що перебуває на українському балансі зараз – радянського 
походження і навіть єдині боєздатні частини мають проблеми з обслуго-
вуванням. Позитивним кроком в цьому напрямку є нещодавні ініціативи зі 
створення «москітного флоту» та модернізації українських ВМС.

По безпековому напрямку стримування РФ на Донбасі ситуація є набагато 
кращою. Протягом останніх років Україна пріоритетно перекидала ресурси 
в Сили спеціальних операцій та десантно-штурмові війська. Паритет  
людських ресурсів та техніки на Донбасі достатній для стримування росій-
ських сил та її окупаційних адміністрацій. При цьому загальна кількість 
втрат у ворога в 4-5 разів більша ніж в української сторони, що свідчить 
про суттєву перевагу в якості озброєння та оперативній діяльності. При 
цьому навіть в умовах «довгого перемир’я» існує висока проактивність 
низової ланки українських військових, яка хоч і не заохочується вищим 
керівництвом, однак дає реальні відповіді на провокації з російського 
боку.
Експерти зазначили ряд важливих пріоритетів у сфері національної без-

31 https://qha.com.ua/novosti-uk/porushennya-zakoniv-ta-zvychayiv-vijny-prokuratura-ark-povidomyla-
pro-pidozru-vijskovomu-komisaru-yalty-za-pryzov-do-rosijskoyi-armiyi/
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=275238

32 https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/5/7272513/
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пеки та оборони, які потрібно враховувати для підвищення спроможності 
ЗСУ. Серед них – покращення моделі кадрового забезпечення ЗСУ з оці-
нюванням реальних потреб України в об’ємі резерву та кількості мобі-
лізованих військовослужбовців. Попри те, що це питання не стосується 
безпосередньо окупованих територій, а є радше стратегічним в контексті 
модернізації української армії та перехід на стандарти НАТО. Необхідним є 
перехід до нових підходів у комплектуванні війська з можливістю перетво-
рення військових комісаріатів в центри територіального комплектування. 
Серед позитивних практик в цьому напрямку варто виокремити створення 
Ради Резервістів ЗСУ для можливості реалізації пропозицій військовос-
лужбовців резерву. 

Загальною рамкою яку відзначили експерти є потреба переходу від чисель-
ної роздутої армії радянського зразка на технологічну армію зі ставкою 
на професійний та підготовлений склад, коли менша частина людей буде 
перебувати в рамках складу готового до реагування збройних сил та тери-
торіальної оборони, натомість більше людей зосереджуватиметься в рам-
ках оперативного резерву.  

РОБОТА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ СУДАХ

Міжнародні суди є одним з ключових напрямків дипломатичної роботи 
України. З початком російсько-української війни постало питання не лише 
власне визнання РФ як агресора та винуватця конфлікту, а й стягнення 
з неї сум за фінансування тероризму, відповідальності за вчинені воєнні 
злочини, дискримінацію корінних народів, порушення прав людини, ком-
пенсації втраченого внаслідок окупації майна, тощо. Попри те, що Україні 
вдалося виграти ряд важливих справ (таких як справа моряків у трибуналі 
ООН з Морського права чи арбітражі «Нафтогазу») існує суттєва різниця 
в підходах до кожного судового процесу, адже окремі справи ведуть різні 
органи влади (МЗС, Мінюст, Нафтогаз), що не сприяє дотриманню єдиної 
судової позиції щодо кваліфікації конфлікту. 

На рівні практики небезпечними є спроби України змінювати позиції в 
міжнародних судах в питаннях, що стосуються розслідування воєнних зло-
чинів та безпосередньої військової агресії РФ проти України. Так, у 2019 
році Україна змінила судову позицію в Міжнародному трибуналі з мор-
ського права, замінивши визначення інциденту в Керченській протоці з 
«військової діяльності» РФ на «контакт із правоохоронними органами», 
що інакше кваліфікує конфлікт33 . Попри те, що судовий процес в кінце-
33 https://www.eurointegration.com.ua/experts/2020/11/12/7116432/
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вому рахунку вдалося виграти, подібні зміни української правової позиції 
можуть мати негативні наслідки для подальшої юридичної фіксації росій-
ської збройної агресії. 

Експерти відзначають слабкість документування з боку України фактів 
російської агресії на її початкових етапах. Попри усі зусилля волонтерів 
та органів державної влади саме доказова база не формувалася центра-
лізованими зусиллями, що негативно вплинуло на позиціях України в між-
народних судах. 

В той же час Україна не використовує весь арсенал міжнародно-право-
вих практик, доступних для формування юридично складних ситуацій 
для РФ в міжнародному полі. Це пов’язано з пріоритетністю виділення 
ресурсів, адже кожна судова справа вимагає належної підготовки, сотень 
томів документування та судових витрат, як і високого рівня юридич-
ної експертизи та аналітики. Однак серед тих практик, які недооцінені з 
боку українських органів, але можуть мати виграшний ефект для України 
передбачені в «Угоді між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської 
Федерації про заохочення та захист власних інвестицій» способи вирі-
шення судових спорів у вигляді арбітражних судів та інститутів. Норми 
Угоди вказують механізми вирішення судових спорів  між приватними 
компаніями та державами-підписантами, чим ефективно скористалися, 
вигравши міжнародний суд ряд українських компаній, що втратили майно 
в Криму («Приватбанк», «Нафтогаз», «ДТЕК»). Уряд України при цьому міг 
би сприяти об’єднанню дрібних інвесторів та їх супроводженню в судових 
процесах для отримання відшкодувань.  Серед інших подібних механізмів, 
що не застосовані на практиці – можливість відкриття канцелярії Постій-
ної палати третейського суду, яка могла б поставити на потік розгляд про-
ваджень по захисту інвестицій. 

ВСТАНОВЛЕННЯ МОРСЬКИХ ТА СУХОПУТНИХ КОРДОНІВ

Окремий пласт проблемних питань складають визначення морських кор-
донів як в Чорному, так і Азовському морі, що несе проблеми Україні як з 
економічної точки зору, так і з безпекової – не фіксуючи межі територі-
альних вод для безпечного морського плавання. 

Так званий «Азовський договір»34,  підписаний Україною та РФ у 2003-у 
році є нонсенсом в контексті міжнародного права, визначаючи Азовське 
море та Керченську протоку як внутрішні води двох держав. РФ таким 
34 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205#Text
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чином трактує акваторію Азовського моря як спільні територіальні води. З 
1996-го року пройшло 36 раундів дипломатичних перемовин між Україною 
та РФ щодо встановлення морського кордону з неодноразовою зміною 
Росією своєї позиції (пропозиції поділу дна та поділу морської поверхні). 
В цілому, у випадку поділу морського кордону в межах басейну Азовського 
моря згідно з нормами міжнародного морського права, Україні могло б 
перейти близько 75% морської території, натомість ми опинилися в стані 
«спільних внутрішніх вод», які є унікальними та нехарактерними для між-
народного морського права. Нікчемність договору підкреслює навіть його 
відсутність в базі даних ООН щодо морського права, яка включає основні 
морські договори. 

Точного маркування територіальних вод України в національному зако-
нодавстві досі не визначено. РНБО в жовтні 2018-го звертало увагу на 
необхідність розробки цього законопроекту, але фактичного прогресу в 
цьому напрямку немає. Територіальне море визначається на рівні Закону 
України про Державний кордон та окремих підзаконних актів35  в межах 
12 миль від берега, однак окремого Закону, який би детальніше визначав 
статус територіального моря (його зовнішньої межі та серединної лінії) та 
внутрішніх вод в Україні немає. При цьому, ще в листопаді 2018-го року, 
РНБО давала розпорядження Кабінету Міністрів України внести до Вер-
ховної Ради проект Закону про територіальне море з визначенням коор-
динат серединної лінії. В безпековому плані це формує ситуацію коли вій-
ськові в Азовському морі не можуть застосувати зброю у випадку нападу 
(окрім десантування) при вторгненні військових сил в територіальні води, 
а фактичне застосування цієї сили щодо іноземних військових у випадку 
наближення до берега може стати причиною для ведення судових проце-
сів проти України у міжнародних судах. Окрім того, навколо окупованих 
територій не був встановлений і спеціальний район заборони плавання 
цивільних та військових суден. 

Серед позитивних практик визначення спірних морських кордонів екс-
перти відзначили кейс використання  статті 298 Конвенції ООН з морського 
права по визначенню меж територіального моря згідно з нормами між-
народного права, який був успішно застосований Тимор-Лешті в судових 
процесах проти Австралії у 2016-2018 роках. 

Окрім власне морських кордонів, Україна досі не має чіткого демаркова-
ного сухопутного кордону з РФ. Попри те, що у 2010-2014-у роках тривали 
консультації та нанесення знаків розподілу на частинах українсько-росій-
35 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-04#Text
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ського кордону в Чернігівській та Сумській областях, після 2014-го року 
процес зупинився. «Дірки» в кордоні, спричинені в тому числі відсутньою 
демаркацією були однією з причин легкого перекидання Росією зброї 
та бойовиків на Донбас. Попри застереження РФ щодо неприйнятності 
односторонньої демаркації кордону з боку України, в минулому Росія сама 
вдалася до цієї практики при демаркації кордону з Естонією, а можливості 
демаркації без згоди країни-сусіда не суперечить міжнародному праву. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

На рівні практик загальною проблемою морської безпеки Україні залиша-
ється розрізненість компетенцій та повноважень різних органів державної 
влади. Так, за цими напрямками працюють як цивільні служби («Держгід-
рографія» Державної служби морського та річкового транспорту України, 
Адміністрація морських портів України, Морська пошуково-рятувальна 
служба), так і військові (Військово-морські сили та Служба безпеки Укра-
їни) та правоохоронні (Державна прикордонна служба). Їх діяльність є 
розрізненою та не координована, відчутною є відсутність комунікації та 
нерозподіленість фактичних функцій. 

В безпековому плані експерти відзначили необхідний суворіший моніто-
ринг за суднами, що відвідують окуповані порти. Так, російські танкери, 
що пришвартовуються у Запоріжжі36  можуть нести загрозу українській 
критичній інфраструктурі – шлюзам в Дніпрі, а витік і забруднення Дніпра 
нафтопродуктами понесе екологічні збитки для всієї системи українського 
сільського господарства та курортних регіонів українського Півдня. 

Україна фактично досі несе повну відповідальність за будь-які аварійні 
події, що можуть статися навколо берегів окупованих територій, згідно з 
нормами Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, при 
цьому реальними та незастосованими механізмами залишається закриття 
територіального моря навколо Криму, що дасть змогу зупинити там суд-
ноплавство.  

СУДОВІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Окремим питанням безпекових практик є розслідування та ведення судо-
вих процесів щодо колишніх українських правоохоронців, співробітників 
36 https://tsn.ua/ukrayina/letyuchiy-gollandec-iz-rf-u-zaporizhzhi-prishvartuvavsya-tanker-privid-iz-
palivom-dlya-ukrayinskoyi-armiyi-1356309.html
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збройних сил та спецслужб, що перейшли на бік окупанта. Так, 90% кадрів 
СБУ в Криму або перейшли працювати у місцевий главк ФСБ, або звіль-
нилися зі служби після анексії. При цьому з 2014-го року Україною було 
винесено лише близько 20 обвинувальних вироків стосовно «перебіжчи-
ків». Моніторинг та зведення даних до єдиної бази для відслідковування та 
арештів людей та їх майна міг би виконати важливу «сигнальну» функцію 
для українських правоохоронців та силовиків щодо реальних наслідків 
державної зради.  

САНКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Метою санкцій є стримування фізичних та юридичних осіб від ведення 
окремих політик (у випадку політичних акторів) та діяльності (у випадку 
економічних акторів). Попри те, що введення нових санкцій постійно пере-
буває на політичному порядку денному, їх ефективність неможлива без 
глобальної підтримки. Окрім того, логіка санкційної політики має і часові 
обмеження, адже ефективність санкцій можлива в періоді 1-2 років, поки 
суб’єкт стосовно якого вони були встановлені не пристосувався до функ-
ціонування в обмежених можливостях, не знайшов обхідні шляхи для 
ведення операційної діяльності. 

Надважливим питанням є швидкість введення санкцій, за якої цей про-
цес не буде розтягнутий між великою кількістю органів, як в поточний 
момент в умовах Закону України «Про санкції». Так, якщо персональні 
санкції можуть вводитися швидко указом Президента на підставі рішення 
РНБО, то у випадку секторальних санкцій необхідне також їх схвалення 
постановою Верховної Ради України, що в свою чергу розтягує це рішення 
як політичний процес, який вимагає попередніх домовленостей з фракці-
ями парламенту. При цьому зникає момент неочікуваності, важливий для 
того, щоб суб’єкт стосовно якого запроваджуються санкції не встиг виве-
сти або переписати активи, тощо. Позитивним рішенням на цьому фоні є 
створення Спеціального представника МЗС з питань санкційної політики, 
однак в цілому необхідною є розробка чіткішого механізму реалізації 
санкційних політик на рівні законодавства, який би сформував єдиний 
порядок введення як персональних, так і секторальних санкцій, а також 
механізму перевірки осіб та компаній щодо підпадання під дію санкцій. 
На рівні практик застосування санкційного законодавства, Україна від-
стає від своїх союзників, не включаючи у власні санкційні списки осіб та 
компанії що несуть загрозу національній безпеці, що потребує зведення 
єдиних «санкційних списків» та ведення Україною першої скрипки в фор-
мулюванні санкцій проти РФ.
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ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ КОРІННИХ НАРОДІВ В КОНТЕКСТІ ДЕОКУПАЦІЇ

Представники кримськотатарської спільноти намагаються реалізувати 
власне право на національно-територіальну автономію шляхом прийняття 
законопроектів про статус корінних народів, та змін до розділу X Консти-
туції України. Попри всебічну підтримку кримсько-татарського народу та 
запевнення в можливостях реалізації їхніх прав українське законодавче 
поле практично не рухається в бік забезпечення цих змін, хоча ще в 2014-у 
році Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України 
щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Дер-
жави» вказувала не невідкладність подачі відповідних нормативно-право-
вих актів та консультацій з Меджлісом кримсько-татарського народу при їх 
напрацюванні.

ПОШУК НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЗАЛУЧЕННЯ СОЮЗНИКІВ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Експерти наголосили на потребах пошуку нових форматів залучення між-
народних партнерів України до співпраці та пошуку нових фреймів для 
позиціонування України на міжнародній арені. Так, експерти позитивно 
відзначили запуск «Кримської платформи» як міжнародного майданчика 
для обговорення деокупації та реінтеграції Криму, а також «Квадриги» як 
формату проведення консультацій на безпековому та міжнародному рівні 
(за участі міністрів закордонних справ та міністрів оборони) України та 
Туреччини. Розширення кола країн-учасників «Кримської платформи» та 
поглиблення її роботи на різних треках (на рівні міждержавних консульта-
цій, експертно-аналітичному треку, міжпарламентському вимірі співпраці) 
може оживити українські ініціативи в політиці щодо Криму. Експерти також 
зазначили про важливість «бетонування» політичних інтересів економіч-
ними: залученість міжнародних приватних компаній та їх інтерес у певних 
питаннях міжнародної політики може сприяти просуванню українських 
інтересів, як у випадку з енергетичними проектами щодо терміналів скра-
пленого газу як засобу забезпечення енергетичної диверсифікації України 
та ресурсної незалежності від РФ. 

Важливою є екстерналізація проблем України на рівні, коли вони почина-
ють стосуватися інтересів інших країн. Так, експерти зазначили що інтерес 
до питання Криму та ОРДЛО суттєво пожвавлюється з боку іноземних парт-
нерів коли вони вписуються в загальний контекст екологічних проблем чи 
міжнародних конфліктів, як у випадку використання кримських військо-
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во-морських баз в логістиці ведення РФ військових операцій на Близькому 
Сході, участі російських приватних військових компаній в бойових діях на 
Донбасі та інших гарячих точках. Важливим для позиціонування України 
є таргетування різних країн з різними підходами в позиціонуванні. Так, 
велика увага України до порушення прав людини на рівні міжнародних 
інституцій може не цікавити такі країни як Китай, які прохолодно став-
ляться до подібних питань, однак можуть бути більш прихильними до 
інших наративів. 

На рівні практик експерти також зазначали про недостатній рівень залу-
ченості елементів «культурної дипломатії». Так, недоопрацьованою є мож-
лива співпраця з ЮНЕСКО щодо захисту культурної спадщини на окупова-
них територіях, її незаконного переміщення, а також питань незаконної 
морської археології. Попри те, що Гаазька конвенція про захист культур-
них цінностей у випадку збройного конфлікту не передбачає механізмів 
вирішення судових спорів та притягнення до відповідальності, можливо-
сті культурного позиціонування України та підняття питань щодо захисту 
культурних цінностей можуть бути сприятливим фреймом для засудження 
російської агресії. 
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ

-   Формування нового механізму санційної політики

Необхідним є доопрацювання українського законодавства в сфері фор-
мування єдиного порядку: 1) підстав застосування санкцій, 2) механізму 
введення персональних та секторальних санкцій (за якого обидва види 
санкцій будуть вводитися указом Президента на підставі рішення РНБО), 
3) перевірки фізичних та юридичних осіб (яка дасть змогу уникати збігів з 
однофамільцями, не давати доступу до ведення операцій), 4) оцінюванню 
ефективності (що включатиме загальні підрахунки збитків та змін у пове-
дінці з боку суб’єкту щодо якого застосовуються санкції). Напрацювання 
механізму дасть змогу ефективно запроваджувати не лише персональні, 
а й секторальні санкції.

Окрім цього важливо доопрацювати також кримінальне законодавство 
України в частині переслідування осіб, що підлягають персональних санк-
цій у випадку перетину ними українського кордону. Можливим є також 
створення окремого Державного санкційного бюро для постійного онов-
лення санкційних списків та моніторингу їх виконання. 

-   Підняття на дипломатичному рівні повістки денуклеаризації Криму 

Україна як країна, що добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї 
може успішно позиціонувати проблему нуклеаризації Криму на міжна-
родних майданчиках. В першу чергу це питання можливо підняти на рівні 
Генеральної Асамблеї ООН, а також у вигляді відозв до усіх країн, підпи-
сантів Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та країн-гарантів 
Будапештського меморандуму. Використання фрейму «ядерних» проблем 
суттєво загострює сприйняття міжнародної спільноти, адже Крим як тери-
торія з невизначеним статусом стає своєрідним прецедентом поширення 
ядерних арсеналів за межі офіційних кордонів ядерних країн. Більше того 
це перетворює «кримське питання» в пріоритетне для США та країн НАТО 
в контексті ядерного стримування і можливості подальшого використання 
Криму як плацдарму для перекидання ядерної зброї в конфліктні регіони, 
де присутній військовий вплив РФ.  

-   Ініціювати питання виходу РФ зі складу Дунайської комісії

Важливим напрямком роботи України на дипломатичній арені з початку 
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2014-го року стало виключення або замороження статусу Росії як учас-
ниці окремих міжнародних організацій. Хрестоматійним прикладом таких 
зусиль стало призупинення участі російської делегації в роботі ПАРЄ у 2014-
2019 рр. Втім, на рівні менших міжнародних організацій можливим є також 
призупинення участі РФ в роботі у складі Дунайської комісії – міжнародної 
організації що регулює судноплавство в Дунайському басейні. Формаль-
ними підставами для виключення є стаття 44 Конвенції про режим судноп-
лавства на Дунаї, яка передбачає що країнами-членами можуть бути лише 
ті країни, що мають прямий доступ до берегів Дунаю. Росія, яка отримала 
членство в Дунайській комісії як правонаступниця СРСР відповідно має 
підстави для виключення, що скоротить її можливості впливу в регіоні 
Центрально-Східної Європи. Цьому може посприяти також те, що Україна 
протягом 2021-23-го року головуватиме у складі Дунайської комісії. 

-   Законодавче встановлення та картографування зовнішньої межі терито-
ріальних вод України, встановлення закритого району плавання навколо 
окупованих територій

Необхідним є прийняття профільного Закону про територіальні та вну-
трішні води, який би визначив межі територіального моря України, а «Дер-
жгідрографія» провела відповідну демаркаційну лінію. Паралельно з цим 
необхідні доопрацювання в українському кримінальному законодавстві 
зі встановленням меж кримінальних покарань за порушення плавання 
в цьому районі, що дасть змогу в подальшому використовувати Інтерпол 
для пошуку порушників водного режиму. 

Окрім того, Україна в односторонньому порядку може перетворити тери-
торіальні води навколо Криму в морський режимний район з закритим 
судноплавством, що дозволить зняти відповідальність України за стихійні 
лиха в непідконтрольній акваторії та юридично обмежити доступ в окупо-
вані порти. Згідно з ст. 25 конвенцій ООН з морського права Україна може 
закрити територіальне море навколо Криму, там де ми можемо закрити 
безперешкодно для судноплавства

-   Розглянути можливості застосування Статті 298 Конвенції морського 
права та визнати нікчемним «Азовський договір»

Визначення морського кордону України можливе без узгодження з самою 
РФ з використанням практик міжнародного права. Так, використання 
Статті 298 Конвенції ООН з морського права може надати можливість Укра-
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їни отримати визначення морських кордонів та визнати нікчемним Дого-
вір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у вико-
ристанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 року, згідно з 
яким Азовське море та Керченська протока є «спільними територіальними 
водами» обох держав. Попередній досвід міжнародних практик реалізації 
статті 298 Конвенції ООН з морського права був успішним для демаркації 
морського кордону між Тимор-Лешті та Австралією. 

-   Можливості проведення «дружньої судової справи з Румунією чи Болга-
рією щодо встановлення морського кордону з урахуванням Криму 

Необхідно розглянути можливості подачі в Міжнародний суд ООН «спірну 
справу» щодо делімітації морських кордонів в Чорному морі України з 
Румунією або Болгарією, за якої Суд зможе встановити кордони України 
з урахуванням територіального моря Криму. Можливість ведення даної 
справи перебуває радше в категорії «можливого» ніж «реального», однак 
потенційні переговори з Болгарією та Румунією з проясненням потреб у 
веденні цієї справи та визначенням єдиних позицій сприятимуть встанов-
ленню морських кордонів України з врахуванням окупованих територій. 

-   Переходити до єдиної кваліфікації конфлікту в роботі міжнародних 
судів

В рамках роботи в міжнародних судах Україні необхідно використовувати 
єдину кваліфікацію конфлікту як «міжнародний збройний конфлікт», 
застосовну і в контексті бойових дій та окупації на Донбасі так і в Криму та 
акваторії Азовсько-Чорноморського регіону. Єдина кваліфікація ставить в 
однакові рамкові умови обидва регіони та формує консистентну політику 
України щодо деокупації. При цьому Україна надалі не повинна зміню-
вати кваліфікації конфліктів безпосередньо в ході судових процесів, як у 
випадку зі «справою моряків» у Гамбурзькому трибуналі ООН з морського 
права. 

-   Створення Центру документації фактів російської агресії проти 
України

Широке питання збору доказової бази для міжнародних судових процесів 
може знайти вирішення у переході від спорадичного документування для 
окремих судових процесів до системної роботи за цим напрямком. Під час 
підготовки позову в Міжнародний суд ООН по справі «Україна проти Росій-
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ської Федерації» українська сторона подала близько 800 томів матеріалів 
разом з проведеними 1800 судовими експертизами та 100 000 речових 
доказів, однак цього виявилося недостатньо для перемоги у цій справі. 
Україна потребує діючий на постійній основі Центр документації, який би 
моніторив та формував доказову базу для подальших судових процесів. 
Попередньо уже формується Центр документації порушень прав людини 
Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, 
однак фокус цієї діяльності важливий в частині роботи з ЄСПЛ, рамок 
«перехідного правосуддя» та внутрішньо-української юстиції, в той час як 
необхідним є і документування інших фактів, підтверджуючих російську 
агресію проти України. 

-   Сформувати методики підрахунків збитків спричинених окупацією для 
подальшої оцінки та правової позиції 

Існують різні підходи до оцінювання збитків спричинених окупацією 
Криму, як економічні (на базі розрахунків ВВП), так і правові (на підставі 
оцінювання збитків по усіх кримінальних справах, що стосуються окупа-
ції). В цілому Україна потребує чіткої методології розрахунку збитків, на 
основі аудиту втраченого майна та коштів для подальшої роботи з цим 
показником в міжнародних судових процесах. Рамки та методологію 
для аудиту збитків спричинених окупацією українських територій може 
закласти Міжнародна організація вищих органів аудиту (INTOSAI) в співп-
раці з відповідними українськими органами (наприклад Рахунковою пала-
тою України). 

-   Сформувати базу даних втрачених об’єктів державної власності та 
майна в Криму 

Для можливостей стягнення з РФ компенсацій за пошкодження та втрату 
майна в Криму необхідним є зведення даних щодо усіх втрачених об’єк-
тів. Потенційним розпорядником інформації можуть бути як Фонд дер-
жавного майна так і усі центральні органи виконавчої влади, що існували 
на момент анексії Криму. Єдина консолідована інформація дасть змогу 
як оцінити частину збитків внаслідок анексії, так і надати доказову базу 
щодо відшкодування в міжнародних судах. 

-    Супроводження приватних компаній в комерційних арбітражах
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Важливим міжнародно-правовим засобом для отримання компенсацій за 
збитки, спричинені російською окупацією Криму є  Угода між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та захист 
власних інвестицій, що надає змогу користатися послугами міжнародних 
судів для отримання компенсацій за втрату інвестицій та майна. Нормами 
угоди успішно користуються великі гравці такі як «Нафтогаз» та ДТЕК, 
однак дрібніші компанії не здатні на ведення подібних судових процесів 
через відсутність юридичної експертизи, коштів для судових зборів, тощо. 
Рекомендується сформувати механізм, за якого держава могла б коорди-
нувати формування єдиних консолідованих позовів та роботу юристів у 
напрямку роботи в міжнародних судах за напрямком відшкодвань за пору-
шення норм Угоди. Серед потенційних таких механізмів може бути стфо-
рення окремої юридичної компанії, яка б відповідала не лише за судові 
процеси в рамках даної Угоди, а й інших міжнародних судових процесів. 

-    Можливість отримати Консультативний висновок Міжнародного суду 
ООН

Україна може отримати додаткові юридичні прецеденти для підтвердження 
власної судової позиції в інших судах а також для загального міжнародного 
позиціонування в сфері засудження російської агресії та визнання тери-
торіального суверенітету України у вигляді консультативного висновку 
Міжнародного суду ООН. Відповідно до Статуту ООН та Статуту Міжнарод-
ного суду ООН, Генеральна асамблея ООН може запитувати консультативні 
висновки з юридичних питань, які не матимуть зобов’язальної сили однак 
встановлюватимуть конкретні юридичні факти та позиції. Для того щоб 
Україна могла скористатися можливостями Консультативного висновку 
необхідно залучитися простою більшістю в Генеральній асамблеї ООН. 
Інше питання полягає в тому щоб визначити конкретні юридичні факти, 
міжнародно-правового визнання яких необхідні Україні для подальшого 
використання в ході міжнародних судових процесів та інших міжнародних 
механізмів.

-   Ратифікація Римського Статуту

Ратифікація Римського Статуту необхідна в першу чергу для можливості 
участі України у виборах прокурора МКС та долучення до його внутрішньої 
роботи, винесення питань на порядок денний роботи Суду. Дискусії щодо 
потреб ратифікації Статуту тривають ще з початку 2000-х однак зараз, коли 
Україна уже перебуває в рамках юрисдикції МКС, його ратифікація необ-
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хідна як мінімум для можливості долучитися до впливу всередині самої 
інституції.

-    Врахування в проектах перехідного правосуддя ключових елементів, 
що стосуються норм міжнародного права та міжнародного досвіду вирі-
шення подібних конфліктів

Українські органи державної влади саме напрацьовують модель перехід-
ного правосуддя на період після окупації на рівні законопроектів. Пози-
тивно, що Україна уже формує бачення на період після окупації, однак 
експерти зазначили важливість відповідності українських норм перехід-
ного правосуддя термінологіям міжнародного кримінального та гумані-
тарного права для полегшення подальших можливих розглядів справ у 
Міжнародному Кримінальному суді. 

-    Наблизити українське кримінальне законодавство до норм міжнарод-
ного права

Пріоритетом українського законодавства в цій сфері повинно бути при-
йняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гума-
нітарного права», що дасть змогу вирішити прогалини в українському 
Кримінальному кодексі, що стосуються воєнних злочинів та злочинів 
проти людяності, винести для них окремі кваліфікації, що перебувають 
за рамками загального кримінального права. Закон надасть можливість 
запровадити універсальну юрисдикцію щодо відповідних злочинів, пере-
слідуючи «воєнних злочинців» не за місцем вчинення злочину, а на між-
народному рівні. 

-   Розв’язання юридичних проблем, спричинених «правками Лозового» 
для розслідувань воєнних злочинів

Наслідком експериментів з українським законодавством під егідою 
пришвидшення розслідування злочинів стало поставлено під загрозу 
спроможність фактичного розслідування воєнних та інших злочинів, 
вчинених на непідконтрольних Україні територіях ОРДЛО та Криму. Сум-
нозвісні «правки Лозового» заклали часові ліміти на досудове слідство, 
що зупиняє можливості для подальшого розслідування справ після део-
купації. Шляхами вирішення проблеми може бути як виведення непідкон-
трольних територій з рамок дії закону, або ж зміни до законодавства, які 
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б не поширювали дії закону на злочини, що стосуються збройного кон-
флікту. Альтернативою також може бути надання Генеральній прокуратурі 
України повноважень зупиняти в часі провадження, та не враховувати 
передбачені в законі часові обмеження. 

-   Забезпечити стратегію розвитку регіональної прокуратури для всебіч-
ної можливості розслідування воєнних злочинів

Україні необхідно формувати окрему стратегію роботи регіональних про-
куратур Луганської, Донецької області та «кримської прокуратури». Осо-
бливість їх роботи на відміну від інших регіональних прокуратур полягає 
в наявності справ, що вимагають окремого рівня експертизи у сфері між-
народного кримінального та гуманітарного права, перекваліфікації відпо-
відних прокурорів. Особливо важливою стратегія розвитку регіональної 
прокуратури є в контексті «перехідного правосуддя» та великої кількості 
нових справ, які з’являться в умовах відновлення українського контролю 
над окупованими територіями. В цьому контексті регіональна прокура-
тура також потребуватиме особливих кадрових ресурсів для відновлення 
своєї роботи, що необхідно врахувати в розробці стратегій розвитку трьох 
регіональних прокуратур. 

-   Формування консолідованих списків та моніторингу усіх колишніх укра-
їнських силовиків, які перейшли на бік РФ

Низька кількість вироків стосовно колишніх українських військовослуж-
бовців, а також співробітників СБУ, прокуратури та інших органів, які пере-
йшли на бік окупанта в ході російсько-української війни вказує на слабку 
ефективність роботи українських слідчих органів. В цілому різні українські 
силові та правоохоронні структури мають власні списки «перебіжчиків» 
однак необхідним є формування консолідованого списку, за якого на етап 
перетину людьми державного кордону, або перебування в іноземних кра-
їнах можливим буде затримання цих осіб та відповідне покарання. Про-
активна політика у цьому напрямку виконає важливу сигнальну функцію 
як запобіжника, що підвищує ризики порушення присяги Україні. До кон-
солідованих списків для слідства та моніторингу варто також включити 
депутатів Верховної Ради Криму, що брали участь в визнанні російського 
контролю над півостровом а також інших депутатів органів місцевого 
самоврядування ОРДЛО та Криму.   

-   Стратегія Морської безпеки України 



36

Безпека, міжнародне право та окуповані території

В останні роки Україна має суттєвий прогрес в стретегічних питаннях 
щодо розбудови та перспектив українського Військово-Морського флоту, 
однак досі відсутнім є комплексний спеціалізований документ, який би 
покривав ширші питання морської безпеки. Серед них питання екологіч-
ної безпеки в прилеглих морях, незаконної роботи морських археологів 
та геологів, боротьби з контрабандою та піратством, економічною зло-
чинністю, тощо. Прийняття документу є вкрай важливим для внормування 
та координації роботи українських силових, правоохоронних та цивіль-
них органів, що займаються питаннями морської безпеки України через їх 
велику розрізненість – Держгідрографія, Адміністрація морських портів, 
Державне агентство рибного господарства, ВМСУ, СБУ та ДПСУ мають різні 
кваліфікації, регуляторні рамки та цілі своєї діяльності. Формування єди-
ної Стратегії морської безпеки може забезпечити українські органи єди-
ними підходами та рамковим документом роботи у сфері забезпечення 
морської безпек.    

-   Запровадити перехід від системи військових комісаріатів до системи 
центрів територіального комплектування

Проект «Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення окремих питань виконання військового 
обов’язку та ведення військового обліку» потребує прийняття для зміни 
системи комплектування ЗСУ та перетворення військових комісаріатів 
в центри територіального комплектування. Проект закону розроблено 
для удосконалення організаційно-правових засад комплектування ЗСУ 
та інших військових формувань високопрофесійним складом. В рамках 
Закону передбачається підвищення забезпечення військовослужбовців 
резерву та прирівняння їх до статусу контрактників в разі призову на 
військову службу. Окрім того, р разі загроз національній безпеці буде 
дана можливість мобілізувати резервістів без рішення Верховної Ради 
(для збереження оперативності рішення). В контексті загальних підходів 
до комплектування необхідно також переглянути норми забезпечення 
резервістів в контексті збереження за ними у випадку призову робочого 
місця (якщо це найманий працівник) та відсутності податкового наванта-
ження, якщо це фізична-особа підприємець.   

-   Зміни до Конституції України в частині забезпечення прав кримськота-
тарського народу
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На порядку денному є прийняття змін до Конституції України в частині 
визнання кримськотатарського народу корінним народом України та пере-
творення Криму в національно-територіальну автономію в рамках україн-
ського законодавства. Відповідні зміни дадать змогу як посилити фрейми 
національного та етнічного позиціонування та мобілізації в підтримці 
кримсько-татарського народу, так і сформувати на майбутнє нове політи-
ко-адміністративне бачення Криму на період після деокупації. Змінам до 
Конституції передує також потреба у прийнятті відповідного Закону про 
корінні народи, з визначенням їх статусу в національному законодавстві 
та джерел реалізації власних національних потреб. 
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