
Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України. Харків, 2019 

139 © Копотун І. М., Карманова Н. І., 2019 

УДК 342.1 

ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ КОПОТУН, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 
віце-президент Європейського інституту післядипломної освіти (Словацька Республіка), 
проректор з міжнародних зв’язків Академії ГУСПОЛ (Чеська Республіка), 
професор кафедри кримінального права та судочинства 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету  
імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне); 

НІНЕЛЬ ІГОРІВНА КАРМАНОВА, 
кандидат політичних наук, викладач кафедри конституційного права 
Національної академії внутрішніх справ (м. Київ) 

МЕТОДИ ПРОТИДІЇ СЕПАРАТИЗМУ 

Для формування і реалізації ефективної державної політики у цій сфері важливим є 
розуміння суті проблеми, від чого залежить визначення найбільш ефективних механізмів її 
врегулювання. 

Важливим елементом забезпечення мирного розвитку України є врегулювання конфлікту 
на Донбасі, повернення тимчасово неконтрольованих територій у правове поле України. 

Так, формування і створення «ДНР» і «ЛНР», є одним з елементів розв’язаної проти України 
гібридної війни. За своєю суттю діяльність т.зв. ДНР і ЛНР та їх організаторів є злочинною і має 
ознаки сепаратизму, оскільки вона спрямована на зміну меж території або державного кордону 
України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також передбачає 
фінансування таких дій, публічні заклики або розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій.  

Для досягнення зазначених цілей сепаратисти, зокрема, застосовують вчинення 
терористичних актів і проведення диверсій на території України, особливо на життєво важливих 
об’єктах інфраструктури. 

Як свідчить історичний досвід, прихильники сепаратизму для досягнення своїх цілей 
можуть вдаватися як до ненасильницьких дій (пропагандистські акції, діяльність політичних 
партій, громадські рухи, проведення масових акцій, референдумів тощо), так і застосовувати 
збройні форми і способи боротьби (терористичні акти, диверсії, використання повстансько-
партизанської тактики тощо). 

Відповідно до цього методи, що застосовуються державами для збереження територіальної 
цілісності, можна умовно поділити на два основні типи: ненасильницькі та насильницькі (силові 
або репресивні). 

До ненасильницьких методів можна віднести заходи політичного та економічного 
характеру, зокрема: 

 надання (розподіл) владних повноважень і відповідно розподіл прибутків.  
 виважена політика щодо регіональних особливостей (мовних, релігійних, історичних, 

культурних тощо); 
 сприяння економічному розвитку, розвиток інфраструктури, інвестиції в місцеву 

економіку, створення робочих місць тощо; 
 сприяння місцевій владі у вирішенні нагальних проблем; 
 забезпечення легітимності (у т.ч. застосування сили) центральних органів влади у 

сприйнятті місцевого населення; 
 активне залучення місцевого населення до підтримання правопорядку в проблемному 

регіоні; 
 ефективна інформаційна політика, постійна та цілеспрямована робота з доведення 

населенню переваг цілісної держави і проблем, що можуть виникати у разі відокремлення регіону; 
 забезпечення міжнародної підтримки цілісності держави; 
 нейтралізація негативного зовнішнього впливу на дезінтеграційні процеси; 
 недопущення створення збройних осередків сепаратистських рухів та переростання 

конфліктів у збройне протистояння; 
 проведення амністії учасників конфлікту, які складають зброю і припиняють боротьбу, 

створення системи заохочень та винагород для тих, хто співпрацює з урядом. 
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Насильницькі (силові) методи можуть передбачати, зокрема, такі заходи: 
 затримання та притягнення до кримінальної відповідальності за сепаратизм або 

сприяння сепаратистській діяльності; 
 посилення кримінальної відповідальності; 
 ізоляція кризових районів, насамперед з метою ускладнення або унеможливлення 

отримання бойовиками матеріально-технічної допомоги, застосування режимів військового або 
надзвичайного станів в окремих районах або на території всієї держави; 

 контроль за внутрішньо переміщеними особами; 
 фізичне знищення центрів підготовки та забезпечення озброєних сепаратистських 

формувань. 
Загалом застосування насильницьких методів боротьби із сепаратизмом має розглядатись 

урядом як крайній захід, реалізація якого повинна бути повністю мотивована та здійснюватися 
відповідно до законодавства. 

Міжнародний досвід з протидії сепаратизму засвідчує, що з часом (або з моменту відмови 
прихильників сепаратизму від збройної боротьби) військово-силові репресивні методи 
поступаються несиловим компромісним заходам, за допомогою яких досягалась можливість 
управляти та позитивно впливати на дезінтеграційні процеси.  

За результатами міжнародних досліджень можна виділити три основні групи методів і 
способів протидії сепаратизму залежно від підтвердженої на практиці їх ефективності. 

І. Методи і способи боротьби із сепаратизмом, ефективність яких була доведена з високим 
ступенем імовірності. 

II. Методи і способи боротьби із сепаратизмом, ефективність яких підтверджується лише з 
певним або навіть мінімальним ступенем імовірності або хоча й очевидна, але не була доведена 
дослідниками через брак прикладів. 

III. Контпродуктивні методи і способи боротьби із сепаратизмом. 
Конфлікти найчастіше спалахують тоді, коли загальне соціально- економічне становище в 

країні різко погіршується або коли настає політична нестабільність. 
Обов’язковою умовою протидії сепаратизму, особливо за умов збройного протистояння, є 

відновлення органами державної влади контролю над кордоном.  
Серед іншого, це дозволяє блокувати канали матеріального, фінансового, кадрового 

забезпечення бойовиків, порушити їхні системи командування й управління. 
Політичне врегулювання сепаратистських конфліктів має ґрунтуватися на необхідності 

забезпечення національних інтересів і захисту національних цінностей. 
Рішення, вироблені у рамках міжнародних процесів мирного врегулювання, хоча, як 

правило, і дозволяють зупинити кровопролиття, проте не забезпечують вирішення всіх наявних 
суперечностей, які слугували причиною конфлікту При цьому відповідальність за наслідки таких 
рішень несе безпосередньо керівництво цієї держави. 
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З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ  

Стабільність громадського порядку в країні залежить від комплексу факторів, серед яких 
повсякденна, наступальна і проактивна діяльність сил охорони правопорядку займає одне з 
важливих місць. При цьому своєчасність реагування на факти порушення громадського порядку, 
запобігання загроз суспільній безпеці і їх негативних наслідків характеризують результативність 
діяльності уповноважених суб’єктів в цій галузі.  


