
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка  

Міністерство внутрішніх справ України  

 

Одеський державний університет внутрішніх справ  

Міністерство внутрішніх справ України 

  

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

ЯНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

УДК 343.533(477) 

ДИСЕРТАЦІЯ 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ 

СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;  

кримінально-виконавче право 

(081 – право) 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

___________________________  
(підпис, ініціали та прізвище здобувача) 

 

 

Науковий керівник: Карчевський Микола Віталійович, доктор юридичних 

наук, професор 

 

Сєвєродонецьк – 2018 

 



2 
 

 

АНОТАЦІЯ 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.08 –  кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право (081 – Право).  Луганський 

державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 

Сєвєродонецьк, 2018. 

Захист відбудеться 02 листопада 2018 року о 10.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 41.884.04 в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ, Одеса, 2018. 

Дисертацію присвячено аналізу кримінальної відповідальності за 

злочини проти основ суверенітету Українського народу (статті 109, 110 КК 

України); у роботі висловлено пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства про кримінальну відповідальність.  

Кримінально-правові засади охорони основ суверенітету України та 

народного суверенітету законодавець закріпив у статтях 109 і 110 КК України, 

які встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення дій, спрямованих 

на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади, а отже, посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України. Зміст зазначених заборон є усталеним протягом 

багатьох років, демонструючи стабільність кримінального законодавства в цій 

частині. 

З огляду на підвищену суспільну небезпеку посягань на основи 

суверенітету Українського народу простежується тенденція до посилення 

кримінально-правових наслідків за їх учинення та обмеження можливостей 

для застосування некаральних заходів кримінально-правового впливу до 

порушників. 
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Досліджено механізм правового регулювання відносин щодо 

забезпечення суверенітету Українського народу, який складають дві 

взаємопов’язані стадії. Перша, найважливіша стадія, пов’язана з нормативною 

регламентацією правового статусу народу як носія суверенітету та єдиного 

джерела влади в державі й конституційно-правових правовідносин, що 

виникають з огляду на це. За юридичною природою народний суверенітет є 

вираженням конституційно-правових відносин, а народ – суб’єкт народного 

суверенітету, що є проявом державної волі її громадян, яка реалізується через 

конституційні інститути народного волевиявлення, вибори, усеукраїнський 

референдум, інші форми безпосередньої демократії, а також через єдиний 

представницький орган усього народу – Верховну Раду України. Ці основні 

форми реалізації народного суверенітету законодавчо закріплено в розділах 

ІІІ, ІV та V Конституції України. Оскільки  ж тільки народ висловлює свою 

суверенну волю, установлює основні принципи організації держави й 

суспільства, то Конституція України є єдиним юридичним актом, який 

проголошує й захищає суверенітет народу. 

Друга стадія пов’язана з виникненням суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків суб’єктів конституційно-правових правовідносин. Особливістю 

механізму правового регулювання на цій стадії є те, що права громадян мають 

бути захищеними з моменту вступу в конституційно-правові правовідносини 

й аж до їх припинення. 

Доведено, що наявна в Україні система кримінально-правової охорони 

народного суверенітету з огляду на останні події на Донбасі та в Криму 

потребує оновлення й повинна містити адекватну відповідь на наявні та 

можливі форми загроз у цій сфері. Виділення злочинних посягань проти 

народного суверенітету зумовлено потребами кримінально-правової науки й 

практики. Це дає можливість забезпечити комплексний підхід до протидії 

найбільш небезпечним загрозам для народного й державного суверенітету 

України. 

Установлено, що в тій чи іншій формі (зазвичай у складі більш загальних 
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норм) у кримінальному законодавстві зарубіжних держав криміналізовано 

посягання на суверенітет держави та народу, що свідчить про неабияку 

значимість суспільних відносин у цій сфері для становлення й функціонування 

як держави загалом, так і громадянського суспільства зокрема. Тому розробка 

й удосконалення вітчизняної концепції кримінально-правової охорони 

народного суверенітету має відбуватися з огляду на кримінально-правові 

положення розвинених країн світу та передусім країн Європейського Союзу. 

Соціальна обумовленість будь-якої кримінально-правової норми в 

чинному законодавстві про кримінальну відповідальність визначається 

різними за значимістю соціальними, політичними, психологічними та іншими 

чинниками, установлення й розкриття яких дає змогу аргументувати потребу 

кримінально-правової охорони народного суверенітету. Під час  аналізу 

посягань на основи народного суверенітету, передбачених статтями 109, 110 

КК України, було використано концепцію професора М.І. Хавронюка, яка 

найбільш вдало об’єднує всі наявні вимоги щодо процесу криміналізації діянь. 

Зокрема,  відповідно до умов соціально-психологічного характеру дії 

щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України характеризуються досить високим рівнем 

аморальності, адже особи, які їх учиняють, чітко усвідомлюють, що своїми 

діяннями вони спричиняють істотну шкоду державі (серед іншого, підривають 

її діяльність у частині виконання покладених на неї обов’язків), а також усьому 

українському народові як невід’ємної та основної її складової. Винні особи 

нехтують не лише державними заборонами у вигляді норм кримінального 

закону, але й усієї спільноти, яка проживає на території української держави, 

зневажають волю законодавця та свідомо порушують звичний процес 

виконання компетентними органами своїх функцій. 

Відповідно до умов кримінологічного характеру необхідність боротьби 

з посяганнями на основи народного суверенітету саме засобами кримінального 

закону було доведено багаторічним існуванням кримінально-правової 
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заборони таких діянь, яка діє на території незалежної України з часу її 

існування. Саме засобами кримінального закону бореться з цим суспільно 

небезпечним явищем і переважна більшість зарубіжних країн з моменту 

створення державності як такої під різними формами. 

Згідно з  умовами загальноправового характеру криміналізація 

протиправних діянь, передбачених статтями 109, 110 КК України, відповідає 

вимогам Конституції України, Закону України «Про основи національної 

безпеки» та інших нормативно-правових актів. 

Дослідивши протиправні діяння, описані в статтях 109, 110 КК України, 

установлено, що їх зміст і форма опису загалом відповідає умовам 

кримінально-правового характеру. 

Відповідно до умов кримінального процесуального характеру 

доказування фактів протиправних посягань на основи народного суверенітету 

України, за якими було відкрито кримінальні провадження, досить успішно 

здійснюється з використанням процесуальних механізмів, виписаних у КПК 

України.  

Згідно з умовами техніко-юридичного характеру будь-яке діяння треба 

криміналізувати, дотримуючись певних термінологічних вимог, вимог логіки 

тощо, які простежуються при конструюванні законодавцем статей 109, 110 КК 

України. 

Дослідження чинного законодавства про кримінальну відповідальність 

за злочини проти основ суверенітету Українського народу (статті 109, 110 КК) 

на основі наукових праць вітчизняних учених спільно з аналізом відповідної 

судової практики дало змогу авторові визначити недоліки названих норм 

права та сформулювати способи їх удосконалення. До основних напрямів 

удосконалення чинного законодавства про кримінальну відповідальність за 

злочини проти основ суверенітету Українського народу належать: 1) 

конкретизація кримінально-правових заборон для мінімізації небезпек 

зловживання на правозастосовному рівні кримінально-правового 

регулювання; 2) законодавча систематизація кваліфікованих форм 



6 
 

досліджуваних злочинів. Запропоновано об’єднати в ст. 109 КК 

відповідальність як за посягання на державну владу та конституційний лад, так 

і територіальну цілісність України, а також передбачити в цій нормі 

відповідальність за участь у забезпеченні ефективного контролю іноземної 

держави над територією України або її частиною. У ст. 110 КК пропонується 

передбачити відповідальність за публічні заклики до посягання на суверенітет 

Українського народу. Наведено нові аргументи на користь вилучення з тексту 

закону про кримінальну відповідальність вказівки на таку форму порушення 

суверенітету Українського народу, як «змова на вчинення дій…». Як одну з 

кваліфікуючих ознак посягання на суверенітет Українського народу 

пропонується передбачити «порушення роботи об’єктів критичної 

інфраструктури». 

Основні кримінально-правові наслідки злочинів проти суверенітету 

Українського народу можуть полягати або в застосуванні до особи, яка 

вчинила такі посягання, передбаченої КК України кримінальної 

відповідальності, або у звільненні від цієї відповідальності. Установлено, що 

як додаткові можуть застосовуватися такі заходи: примусові заходи медичного 

характеру, примусове лікування, спеціальна конфіскація, заходи кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб. У роботі визначено способи 

вдосконалення санкцій статей 109, 110 КК України, практики призначення 

покарання за цей злочин, а також розроблено теоретичну модель спеціальної 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення посягань 

на суверенітет Українського народу. 

Викладені положення відображено в пропозиціях щодо внесення змін до 

статей 109 та 110 КК України. 

Ключові слова: суверенітет Українського народу, кримінальна 

відповідальність, державна влада, конституційний лад, територіальна 

цілісність, ефективний контроль іноземної держави, об’єкти критичної 

інфраструктури. 
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SUMMARY 
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Internal Affairs, Odesa, 2018. 

The dissertation is devoted to the analysis of criminal responsibility for crimes 

against the basis of the sovereignty of the Ukrainian people (Articles 109, 110 of the 

Criminal Code of Ukraine), the formulation of proposals to improve the current 

legislation on criminal liability. 

The criminal law principles of protection of the foundations of Ukraine's 

sovereignty and national sovereignty have been consolidated by the legislator in 

Articles 109 and 110 of the Criminal Code of Ukraine, which establish criminal 

responsibility for actions aimed at forcible change or overthrow of the constitutional 

system, or the seizure of state power and, accordingly, encroachment on territorial  

integrity and inviolability of Ukraine.  The content of these prohibitions has 

remained steady for many years, demonstrating in this part the stability of criminal 

legislation. 

Due to the increased public danger of encroachments on the basis of the 

sovereignty of the Ukrainian people, there is a tendency to increase the criminal legal 

consequences for their implementation and to limit the possibilities for the 

application of non-punitive measures of criminal legal influence on violators. 

The mechanism of legal regulation of relations concerning ensuring the 

sovereignty of the Ukrainian people, which is made up of two interrelated stages, is 

explored.  The first most important stage is related to the normative regulation of the 
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legal status of the people as the bearer of sovereignty and the sole source of power 

in the state and the constitutional and legal relations that arise in this regard.  By 

legal nature, popular sovereignty is an expression of constitutional-legal relations 

and the people are the subject of national sovereignty which is a manifestation of the 

state's will of its citizens, which is realized through the constitutional institutions of 

people's will, elections, an all-Ukrainian referendum, other forms of direct 

democracy and also through  the only representative body of all people - the 

Verkhovna Rada of Ukraine. .  These basic forms of realization of national 

sovereignty are legally enshrined in chapters III, IV and V of the Constitution of 

Ukraine.  Since only the people express their sovereign will, establish the basic 

principles of organization of the state and society, the Constitution is the only legal 

act that proclaims and protects the sovereignty of the people. 

The second stage is associated with the emergence of subjective rights and 

legal obligations of subjects of constitutional and legal relations.  The peculiarity of 

the mechanism of legal regulation at this stage is that the rights of citizens must be 

protected from the entry into the constitutional and legal relations and ending with 

their termination. 

It is proved that the system of criminal law protection of national sovereignty 

available in Ukraine taking into account the latest developments in the Donbas and 

the Crimea needs to be updated and should contain an adequate response to the 

existing and possible forms of threats in this area.  The division of criminal offenses 

against popular sovereignty is conditioned by needs of criminal science and practice.  

This opportunity can provide a comprehensive approach to counteract the most 

dangerous threats to the national and state sovereignty of Ukraine. 

It has been established that in one form or another (usually as a part of more 

general norms) in the criminal law of foreign states the encroachment on the 

sovereignty of the state and the people was criminalized indicating the great 

significance of social relations in this sphere for the establishment and functioning 

of both the state as a whole and  civil society in particular.  Therefore, the 

development and improvement of the domestic concept of criminal law protection 
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of national sovereignty should take into account the criminal law of developed 

countries and above all the countries of the European Union. 

The social condition of any criminal law in the current legislation on criminal 

liability is determined by various social, political, psychological and other factors of 

significance, the establishment and disclosure of which makes it possible to argued 

the need for criminal law protection of national sovereignty.  In analyzing the 

encroachments on the basis of national sovereignty established under Articles 109 

and 110 of the Criminal Code of Ukraine the concept of Professor M.I. Khavroniuk 

was used as the most successfully combines all the existing requirements for the 

process of criminalization of acts. 

In particular, according to the conditions of the socio-psychological nature of 

the actions concerning the violent change or overthrow of the constitutional system, 

or the seizure of state power as well as encroachments on the territorial integrity and 

inviolability of Ukraine are characterized by a rather high level of immorality 

because the persons who make them clearly understand that their actions cause 

significant damage to the state (among other things it undermines its activities in 

relation to the fulfillment of its responsibilities) as well as to the Ukrainian people 

as an integral part and  its new component.  Offenders do not neglect not only state 

prohibitions in the form of norms of the criminal law but the whole community living 

on the territory of the Ukrainian state despise the will of the legislator and 

deliberately violate the normal process of performing functions by the competent 

authorities. 

In accordance with the conditions of the criminological nature the need to 

combat the attacks on the basis of national sovereignty, namely, by means of a 

criminal law has been proved by the prolonged existence of a criminal law 

prohibition of such acts that operate in the territory of independent Ukraine 

throughout its existence.  It is through the means of the criminal law that this socially 

dangerous phenomenon and the overwhelming majority of foreign countries are 

struggling from the moment of the statehood creation as such under various forms. 
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According to the general-law nature the criminalization of unlawful acts 

established under Articles 109, 110 of the Criminal Code of Ukraine meets the 

requirements of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Fundamentals 

of National Security" and other normative-legal acts. 

 Investigating the content of the unlawful acts described in Articles 109 and 

110 of the Criminal Code of Ukraine it was established that their content and form 

of description in general correspond to the criminal-law conditions. 

According to the conditions of the criminal procedural nature proving the facts 

of illegal encroachments on the basis of the national sovereignty of Ukraine for 

which were opened criminal proceedings is quite successful with the use of 

procedural mechanisms issued by the CPC of Ukraine. 

In accordance with the conditions of the technical and legal nature any act 

must be criminalized following certain terminological requirements, logic 

requirements, etc., which can be traced when designing the legislator of Articles 109, 

110 of the Criminal Code of Ukraine. 

Research of current legislation on criminal responsibility for crimes against 

the sovereignty of the Ukrainian people (Article 109, 110 CC) on the basis of 

scientific works of domestic scientists together with an analysis of the relevant 

judicial practice has allowed the author to identify the shortcomings of the above 

law and formulate ways to improve them.  The main directions of improvement of 

the current legislation on criminal responsibility for crimes against the sovereignty 

of the Ukrainian people classified as follows: 1) specification of criminal 

prohibitions to minimize the dangers of abuse at the enforcement level of legal 

regulation; 2) legislative systematization of qualified forms of investigated crimes. 

It is proposed to unite in Article 109 of the Criminal Code responsibility for 

encroachment on state power and constitutional order as well as territorial integrity 

of Ukraine and also to provide for liability in this norm for participation in ensuring 

effective control of a foreign state over the territory of Ukraine or its part.  Article 

110 of the Criminal Code proposes to provide for responsibility for public appeals 

to encroach on the sovereignty of the Ukrainian people.  New arguments are 
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presented in favor of removing from the text of the law on criminal liability the 

indication of such a form of violation of the sovereignty of the Ukrainian people, as 

a "conspiracy to commit ...".  One of the qualifying signs of encroachment on the 

sovereignty of the Ukrainian people is proposed to introduce "violation of the 

operation of critical infrastructure objects". 

The main criminal-law consequences of crimes against the sovereignty of the 

Ukrainian people may consist either in the application or release the person who has 

committed such an offense under the Criminal Code of Ukraine for criminal liability.  

It has been established that the following measures may be used as additional 

measures: compulsory measures of a medical nature, compulsory treatment, special 

confiscation, measures of a criminal-law nature with regard to legal entities.  The 

paper identifies ways to improve the sanctions of Articles 109, 110 of the Criminal 

Code of Ukraine, the practice of imposing punishment for this crime and also 

develops a theoretical model of the special basis for exemption from criminal 

liability for encroachments on the sovereignty of the Ukrainian people. 

The above provisions are reflected in the proposals for amending Articles 109 

and 110 of the Criminal Code of Ukraine. 

 Key words: sovereignty of the Ukrainian people, criminal responsibility, state 

power, constitutional order, territorial integrity, effective control of a foreign state, 

objects of critical infrastructure. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Донедавна питання 

кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 109 та 110 КК 

України, становили переважно науковий, теоретичний інтерес. Ситуація 

змінилася в 2014 році, коли  жителі України зустрілися з новою загрозою. 

Станом на серпень 2017 року, за даними ООН, з початку конфлікту на Донбасі 

( з квітня 2014 року) зафіксовано 10225 убитих і 24541 поранену особу 

внаслідок бойових дій. Агресія РФ є також чинником негативних тенденцій у 

національній політичній та економічній сферах. Виняткову роль у питанні 

ефективної відсічі агресії РФ, припиненні конфлікту, відновленні мирного 

життя та недопущенні повторення таких подій відіграє закон. Перспектива 

реінтеграції тимчасово окупованих територій додає актуальності 

розглядуваній тематиці. 

Означена проблема не залишилася поза увагою науковців. Окремі 

питання кримінально-правової охорони державної влади, конституційного 

ладу й територіальної недоторканності України досліджували Андрушко П. 

П., Бантишев О. Ф., Батиргареєва В. С., Блага А.Б., Дрьомов С. В., Дудоров О. 

О., Зоренко Д. С., Карчевський М. В., Мисливий В. А., Навроцький В. О., 

Нетеса Н. В., Олєйніков Д. О., Панов М. І., Письменський Є. О., Резнікова О. 

О., Рябчинська О. П., Савінова Н. А., Селіванов А. О., Сичевський В. В., Тацій 

В. Я., Томчук І. О., Трубников В. М., Фесенко Є. В., Філей Ю. В., Фріс П. Л., 

Хавронюк М. І., Харитонов Є. І., Шамара О. В., Яценко С. С., Ященко А. М. 

На рівні кандидатських дисертаційних досліджень проблему розглядали 

Діордіца І. В. (2008), Мошняга Л. В. (2011) та Рубащенко М. А. (2015). У 

докторській дисертації Чувакова О. А. (2017) розглядалися питання 

кримінально-правової протидії злочинам проти основ національної безпеки 

України загалом.  

Водночас правозастосовний рівень кримінально-правового регулювання у 
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сфері забезпечення суверенітету Українського народу є досить динамічним. 

Агресія РФ, що триває, суспільні процеси, пов’язані з відсіччю російської агресії, 

вимагають постійної актуалізації наукового відображення кримінально-правової 

протидії злочинним посяганням на суверенітет Українського народу. Означене 

підкреслює актуальність та зумовлює вибір теми дослідження. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є аналіз 

кримінальної відповідальності за злочини проти суверенітету Українського 

народу, а також висловлення, у разі потреби, пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства про кримінальну відповідальність.  

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання:   

–    проаналізувати стан наукової розробленості проблеми кримінально-

правового забезпечення охорони основ суверенітету українського народу; 

–   дослідити механізм правового регулювання відносин із забезпечення 

народного суверенітету; 

– здійснити порівняльний аналіз зарубіжного й вітчизняного 

кримінального законодавства в частині регламентації відповідальності за 

посягання на основи народного суверенітету; 

– з’ясувати соціальну обумовленість криміналізації діянь, які посягають 

на основи суверенітету українського народу; 

– дослідити систему об’єктивних і суб’єктивних ознак юридичних 

складів злочинів проти основ суверенітету Українського народу; 

–   проаналізувати актуальну судову практику та встановити тенденції 

практичної інтерпретації положень статей 109, 110 КК України; 

–  системно встановити кримінально-правові наслідки злочинів проти 

основ суверенітету Українського народу; 

– висловити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства про 

кримінальну відповідальність за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини щодо забезпечення основ 

суверенітету Українського народу. 
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Предмет дослідження – кримінальна відповідальність за злочини проти 

основ суверенітету Українського народу (статті 109, 110 КК). 

Методи дослідження обрано з урахуванням поставленої мети та 

завдань, його об’єкта й предмета. Наукові методи аналізу та синтезу, а  також 

принципи класифікації використано для дослідження змісту поняття 

«суверенітет Українського народу» (підрозділ 1.2). Діалектичний метод 

забезпечив комплексний розгляд позитивних і негативних тенденцій 

кримінально-правового забезпечення основ суверенітету Українського народу 

(підрозділ 1.2, 2.2, 3.3). За допомогою системно-структурного аналізу 

вдалося показати внутрішню побудову системи кримінально-правових норм, 

які передбачають відповідальність за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу, обсяг і зміст відповідних понять, місце кримінальної 

відповідальності за розглядані злочини в системі норм та інститутів Особливої 

частини кримінального права (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). 

Компаративістський метод застосовувався для порівняння кримінального 

законодавства України, що передбачає відповідальність за злочини проти 

основ суверенітету Українського народу, з відповідними нормами 

законодавства інших держав (підрозділи 1.3). Соціологічні та статистичні 

методи використовувалися при вивченні практики застосування норм КК, які 

передбачають відповідальність за злочинні посягання на інформаційну 

безпеку, а також для дослідження позицій практичних працівників щодо 

вдосконалення кримінально-правового забезпечення основ суверенітету 

Українського народу (підрозділи 2.1, 2.2). Метод моделювання задіювався для 

оцінки ефективності кримінально-правової охорони суспільних відносин у 

сфері забезпечення основ суверенітету Українського народу (підрозділи 2.2, 

3.2). Метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпеки діяння дав 

змогу проаналізувати систему норм про кримінальну відповідальність за 

посягання на основи суверенітету Українського народу з позицій 

відповідності їх санкцій чинникам суспільної небезпеки передбачених ними 

посягань (підрозділ 2.2). Дотримання вимог законодавчої техніки та принципів 
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конструювання кримінально-правових норм здійснювалося в спосіб 

застосування догматичного методу (висновки). 

Науково-теоретичне підґрунтя дисертації складають праці вітчизняних 

і зарубіжних науковців з кримінального права, присвячені як загальним 

проблемам кримінального права, так і питанням відповідальності за злочини 

проти основ національної безпеки України, а  також праці із загальної теорії 

держави й права, історії держави й права України та зарубіжних країн, 

конституційного права.   

Емпіричною базою дослідження є: статистичні дані Верховного Суду 

України, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури 

України; дані, отримані при вивченні 250 кримінальних справ за статтями 109, 

110 КК, розслідуваних органами досудового слідства та розглянутих судами 

України за період 2014 – 2018 рр.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним з 

перших в Україні системним, монографічним дослідженням кримінальної 

відповідальності за злочини проти основ суверенітету Українського народу. 

На основі результатів дослідження сформульовано низку нових 

концептуальних у теоретичному плані та важливих для юридичної практики 

положень і висновків, які виносяться на захист, а саме: 

уперше: 

– на підставі змістовної близькості заборон, передбачених статтями 109, 

110 КК України, однакового характеру суспільної небезпеки відповідних 

посягань, системи їх кваліфікуючих ознак та аналізу тенденцій практичної 

інтерпретації положень статей 109, 110 КК України, запропоновано об’єднати 

в ст. 109 КК відповідальність як за посягання на державну владу та 

конституційний лад, так і територіальну цілісність України, а також 

передбачити в цій нормі відповідальність за участь із забезпечення 

ефективного контролю іноземної держави над територією України або її 

частиною; 

– з огляду на потребу системних рішень у сфері національної безпеки, 



21 
 

актуальність побудови ефективної системи захисту національної критичної 

інфраструктури, однією з кваліфікуючих ознак посягання на суверенітет 

Українського народу пропонується передбачити «порушення роботи об’єктів 

критичної інфраструктури»; 

– розроблено систему узгоджених санкцій у статтях 109, 110 КК 

України, які відповідають суспільній небезпеці досліджуваних злочинів, 

передбачають необхідну альтернативу при виборі основних видів покарань, 

дають змогу адекватно звузити межі санкцій, виключають різний ступінь 

впливу однакових кваліфікуючих ознак на збільшення розміру покарання, а 

також не містять такого додаткового обов’язкового покарання як конфіскація 

майна (удосконалені санкції знайшли своє відображення в пропонованій 

редакції статей 109, 110 КК України – див. висновки); 

– з метою якнайширшої реалізації в кримінальному законодавстві 

принципів економії кримінальної репресії й належної диференціації 

кримінально-правових наслідків злочинів проти суверенітету Українського 

народу запропоновано встановити спеціальну підставу для звільнення особи 

від кримінальної відповідальності за вчинення таких посягань; 

– для аналізу кримінально-правових засобів охорони основ суверенітету 

Українського народу використано метод контекстної законодавчої оцінки 

суспільної небезпеки діяння, який дав змогу ефективно розв’язувати завдання 

представлення, установлення та порівняння законодавчої оцінки суспільної 

небезпеки відповідних злочинних посягань; 

удосконалено: 

– обґрунтування висновку про те, що стрижневим у значенні слів 

«повалення», «захоплення» є насильство, отже, «насильницький» стосується і 

повалення конституційного ладу, і захоплення державної влади (ч.1 ст. 109 

КК); крім лінгвістичних аргументів, такий висновок підтверджено  

результатами дослідження основних напрямів практичної інтерпретації 

положень ст. 109 КК щодо кримінально-правової оцінки дій осіб, причетних 

до створення та функціонування так званих «ЛНР» та «ДНР»; 
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– положення про потребу вилучити ч. 2 ст. 75 з КК України та 

уможливити застосовувати звільнення від відбування покарання з 

випробуванням на підставі, визначеній у ч. 1 ст. 75 КК України, у випадках 

затвердження угоди про примирення або угоди про визнання вини, де сторони 

узгодили види та розміри покарань, які передбачені в ч. 1 ст. 75 КК України; 

дістали дальший розвиток: 

– визначення видового об’єкта злочинів, передбачених статтями 109, 110 

КК України, як основ суверенітету Українського народу; 

– пропозиції щодо доповнення КК окремою нормою, яка б передбачала 

відповідальність за публічні заклики до посягання на суверенітет 

Українського народу, а також вилучення з тексту закону про кримінальну 

відповідальність вказівки на таку форму порушення суверенітету 

Українського народу, як «змова на вчинення дій…»;  

– підхід щодо розуміння системи кримінально-правових наслідків 

учиненого злочину за кримінальним правом України, що складається з 

різноманітних заходів впливу, які можуть бути як основними, так і 

додатковими; підтримується позиція вчених, відповідно до якої основні 

заходи становлять зміст кримінальної відповідальності в різних формах її 

реалізації, а також звільнення від кримінальної відповідальності; водночас 

додаткові спрямовані на здійснення точкового (персоніфікованого) впливу з 

урахуванням специфіки вчиненого злочину та особи злочинця; 

– аргументи на користь того, що підходи держави до обмежень у 

застосуванні норм про давність у кримінальному праві має бути уніфіковано: 

з огляду на те, що в ст. 49 КК України законодавець передбачив заборону на 

застосування давності притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 

вчинили злочини проти основ національної безпеки, аналогічне положення 

повинна містити й ст. 80 КК України, яка регламентує давність виконання 

обвинувального вироку; 

– положення щодо кримінально-правових наслідків учинення злочинів 

проти основ суверенітету Українського народу в частині посилення покарання 
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за їх учинення та обмеження можливостей для застосування некаральних 

заходів кримінально-правового впливу; 

– ознаки, характерні для принципу народного суверенітету, до яких  

віднесено такі: 1) верховенство влади народу, основною сутністю якого є 

право приймати остаточні та обов’язкові до виконання рішення; 2) повнота 

влади народу, яка характеризується обсягом його владних повноважень; 

– аргументи на користь комплексного підходу щодо посилення 

відповідальності за вчинення злочинів проти основ суверенітету Українського 

народу; утім наголошується, що розробка та вдосконалення вітчизняної 

концепції кримінально-правової охорони народного суверенітету має 

відбуватися з урахуванням кримінально-правових положень розвинених країн 

світу та передусім країн Європейського Союзу; 

–  наукова позиція, згідно з якою криміналізація діянь, що посягають на 

основи народного суверенітету, має відбуватися на підставі доктринальних 

трактувань і принципів криміналізації суспільно небезпечних діянь. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації положення, що 

складають її наукову новизну, автор розробив особисто. У двох статтях у 

співавторстві з І.В. Цюприком частка автора становить 50%. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

оприлюднено під час таких науково-практичних заходів: всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального права, 

процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної 

систем» (19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк,), круглий стіл «Особливості 

процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, 

вчинені на тимчасово окупованих територіях» (03 листопада 2017 р., м. 

Сєвєродонецьк), загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до 

правосуддя у контексті судової реформи» (25 травня 2018 р., м. 

Сєвєродонецьк), міжнародна науково-практична конференція «Становлення 

та перспективи розвитку державної системи захисту критичної 

інфраструктури в Україні. Кримінологічна оцінка ризиків і загроз» (26-28 
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квітня 2018 р., м. Яремче). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у восьми 

наукових публікаціях, серед яких сім статей – у виданнях, внесених МОН 

України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук (дві у 

співавторстві з І.В. Цюприком), одна стаття – у міжнародному науковому 

виданні, а також у чотирьох тезах, опублікованих у збірках доповідей науково-

практичних заходів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що вміщують 

дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дослідження становить 239 сторінок, з яких 209 – основного 

тексту. Список використаних джерел складається зі 204 джерел на 24 

сторінках, додатки – на 6 сторінках.  

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

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України, затвердженої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 

03 березня 2016 року, Пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ на 2015-2019 роки, затверджених наказом 

МВС України від 16 березня 2015 року № 275, у межах плану науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт кафедри кримінально-

правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка. Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

(протокол № 5 від 22.12.2015). 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та прикладні 

висновки й рекомендації дисертаційного дослідження використано, а також  
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мають перспективу використання в таких галузях: 

– науково-дослідній діяльності – для проведення наукових досліджень з 

удосконалення кримінально-правового регулювання у сфері забезпечення 

основ суверенітету Українського народу (акт впровадження в наукову 

діяльність Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка від 15.02.2018); 

– законотворчій діяльності – при дальшому вдосконаленні 

законодавства про кримінальну відповідальність; 

–  правозастосовній діяльності  – як рекомендації органам досудового 

розслідування та процесуального керівництва в процесі кримінального 

провадження щодо посягань на суверенітет Українського народу (акт 

упровадження в практичну діяльність органів прокуратури від 20.06.2018); 

– навчальному процесі – під час викладання дисциплін «Кримінальне 

право», «Кримінальний процес», «Конституційне право», «Теорія держави та 

права») (акт впровадження у навчальний процес Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 21.11.2017). 

  



26 
 

РОЗДІЛ 1. СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК ОБ’ЄКТ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

1.1. Стан наукової розробленості проблеми кримінально-правової 

охорони основ суверенітету Українського народу 

 

Найважливішою історичною подією в житті українського народу після 

проголошення 24 серпня 1991 року всенародним голосуванням Акта 

проголошення незалежності України стало прийняття Конституції України на 

п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, що й  завершило 

процес становлення України як суверенної держави. 

Прийняття Конституції свідчить про досягнення державою відповідного 

рівня стабільності в суспільстві, адже саме цей процес зазвичай зумовлюється 

переходом суспільства від одного якісного стану до іншого. Зокрема, 

результатом зміни суспільного устрою в Україні стало формування 

громадянського суспільства й демократичної, соціальної, правової держави. 

Проте найбільш вагомим аргументом є зміст Конституції, ті важливі 

положення й норми, які в ній утверджено. 

Конституція закріплює основи суспільного й державного устрою країни, 

визначає напрями розвитку суспільства й держави, основи організації та 

діяльності державних органів, а також органів місцевого самоврядування, 

установлює конституційні гарантії здійснення прав і свобод людини й 

громадянина, спрямовує розвиток державної та самоврядної форм 

народовладдя тощо. Беззаперечно, що все це має важливе значення й виражає 

загальні уявлення про державотворення, демократію та життя суспільства у 

світі загалом, але не дає відповіді на запитання: конституція є інструментом 

держави чи суспільства? 

Конституція України закріплює засади державної політики, спрямованої 

передусім на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Вона 
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заклала вагомі підвалини для розвитку й зміцнення демократичної, соціальної 

й правової держави, у якій людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Через 

зміст Конституції проводиться надзвичайно цінна й гуманна ідея про те, що 

саме держава функціонує для людини, відповідає перед нею за свою 

діяльність, а не навпаки. І це є головним її обов’язком. Уже сьогодні 

усвідомлюємо, що інакше й не повинно бути. Адже Український народ є 

джерелом влади, яку він реалізовує через відповідні органи державної влади 

та органи місцевого самоврядування. Тому держава з її апаратом повинна  

служити насамперед своєму народу. 

Тож можна стверджувати, що все ж таки конституція є інструментом 

держави для служіння народу, що безпосередньо передбачено в Конституції. 

Зокрема, одним з основних конституційних принципів, закладених у тексті 

Конституції України,є принцип народного суверенітету та принцип захисту 

прав людини й громадянина, без реалізації яких не можлива побудова 

демократичної правової держави в Україні. До головних принципів 

конституціоналізму належить принцип народного суверенітету, відповідно до 

якого народ є носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в державі. Згідно 

з цим принципом народ виступає активним учасником процесу формування та 

функціонування публічної влади, тобто є суб’єктом владарювання. Одночасно 

народ здійснює контроль за владою та усуває від влади тих її носіїв, які 

втратили довіру громадян, а отже, і легітимність [23, с. 208]. 

Принцип суверенітету Українського народу чітко відображено в 

Конституції України, згідно з якою: 

– носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який 

здійснює цю владу безпосередньо й через органи державної влади та місцевого 

самоврядування (ч. 1 ст. 5); 

– право визначати й змінювати конституційний лад в Україні належить 

виключно народові й не може бути узурповане державою, її органами або 

посадовими особами (ч. 2 ст. 5); 
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– територія України в межах існуючого кордону визнана цілісною й 

недоторканною (ч. 2 ст. 2), питання про зміну території України вирішується 

виключно всеукраїнським референдумом (ст. 73). 

Конституційний Суд України в справі про здійснення влади народом 

надав офіційне тлумачення принципу народного суверенітету, відображеному 

в зазначених положеннях Конституції України. У відповідному рішенні суду 

наголошено, що влада народу є первинною, єдиною й невідчужуваною та 

здійснюється народом у спосіб вільного волевиявлення через вибори, 

референдум, інші форми безпосередньої демократії в порядку, визначеному 

Конституцією та законами України, через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів 

України. Підкреслено, що тільки народ має право безпосередньо в спосіб 

усеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні, який 

закріплюється Конституцією України, а також змінювати конституційний лад 

через унесення змін до Основного Закону України [138]. 

Проте попри аргументованість і стійкість вищевказаної позиції в праві 

немає єдності щодо розуміння сутнісного наповнення суспільних відносин у 

сфері забезпечення народного суверенітету, а отже,і відсутнє єдине бачення 

стосовно кримінально-правового захисту зазначених суспільних відносин.  Це 

зумовлено низкою чинників, з-поміж яких – неузгодженість теоретичних 

розробок, а також недосконалість відповідного кримінального законодавства. 

Водночас питання кримінально-правової охорони народного 

суверенітету в правовій літературі ґрунтовно не аналізували. Переважна 

більшість досліджень з теорії права стосується загальноправових питань та 

проблем конституціоналізму. Науковці здебільшого розглядали сутність 

поняття «народного суверенітету», його відмінність від інших суміжних 

понять тощо. Досить ґрунтовно ці питання досліджено в дисертації В. Д. 

Гапотія (2005 р.), у якій здійснено комплексне вивчення державного, 

народного й національного суверенітету, їх співвідношення та ступінь 

залежності одного від іншого [46]. У дальших дослідженнях цього автора, на 
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підставі раніше отриманих результатів, виділено навіть «інформаційний 

суверенітет», який є похідним від народного та відображає інформаційну 

сутність сучасного суспільства [47]. 

Попри це, як влучно зауважує А. Селіванов, доктрина суверенітету 

народу має історичне походження й сучасну конституційно-правову 

концепцію, але її цінність більш схильні відзначати вчені, ніж політики й 

суб’єкти публічної влади, для яких здебільшого це поняття здається більш 

абстрактним ніж конкретним [149]. Актуальним є вислів В. Гессена: «Колись 

за суверенітет воювали королі, нині про нього дискутують професори. Колись 

для того, щоб відстояти його, не шкодували крові, зараз для того, щоб 

пояснити його, не шкодують чорнил» [48]. Погоджуємося з висновком А. 

Селіванова, що розглядаючи дуже складну проблему сучасності ‒ 

«суверенітет народу», логічно порушити питання про його забезпечення 

публічною владою, згадати засоби правового захисту, хоча, на нашу думку, 

вони не є системними. 

Таку позицію підтверджує аналіз кримінально-правових досліджень і 

законодавства. Адже деякі кримінально-правові дослідження тільки 

фрагментарно висвітлюють питання щодо вчинення відповідних посягань, 

обмежуючись коментарем окремих норм кримінального закону. Скажімо, 

І. В. Діордіца на дисертаційному рівні дослідив проблеми кримінально-

правової відповідальності за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 

КК України) [55]. У результаті проведеного комплексного дослідження 

зазначено, що поняття „конституційний лад” як об’єкт злочину „дії, 

спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади” розглянуто лише в розумінні державного 

суверенітету та форми держави (форма державного правління, державний 

устрій, державний режим). Утім жодної згадки про народний суверенітет як 

такий. 



30 
 

І. О. Томчук, здійснюючи ґрунтовне порівняння вітчизняного та 

міжнародного законодавства, звертає увагу на актуалізацію дослідження 

посягань на основи національної безпеки України за сучасних умов, 

провокованих суспільно-політичними подіями після 2014 року [165]. 

Більш розгорнуто дослідив питання кримінально-правової протидії 

злочинам проти основ національної безпеки України О. А. Чуваков, який 

обґрунтував авторську концепцію з удосконалення чинних нормативних 

приписів і визначив відповідні межі злочинних посягань на основи 

національної безпеки України з урахуванням сучасних геополітичних реалій 

[184]. Науковець основним об’єктом злочинного посягання на основи 

національної безпеки України вбачає державний механізм, який піддається 

зовнішнім та внутрішнім загрозам.  Водночас висвітлення суверенітету 

обмежено згадуванням його як обов’язкової характеристики державної влади.  

Інша група вчених (І. Й. Магновський [101], М. А. Рубащенко [143], Д. 

С. Зоренко [68]) досліджувала різні аспекти кримінально-правової 

відповідальності за посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України. Проте в цих дослідженнях учені обмежувалися кримінально-

правовою характеристикою ст. 110 КК України, не беручи до уваги посягання 

на принцип народного суверенітету. 

Отже, короткий огляд кримінально-правової літератури щодо 

з’ясування кримінально-правової оцінки забезпечення охорони основ 

суверенітету українського народу засвідчує, що «певні аспекти проблеми є 

справді загальновизнані, інші ж продовжують бути предметом гострих 

суперечок, треті – об’єктом розгляду лише поодиноких авторів, а четверті до 

сьогодні залишаються зовсім не висвітлені» [82]. З огляду на це з’ясуємо 

окреслені проблеми детальніше. 

Юридичним змістом категорії «народний суверенітет» є обсяг владних 

повноважень (правосуб’єктності) Українського народу, що визначають його 

верховенство й повноту всієї влади в країні [105, с. 302]. На погляд О. 

В. Прієшкіної, народний суверенітет з позицій політико-правового підходу 
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виступає як конституційно-правовий інститут і політичне явище одночасно. За 

юридичною природою він є виразником конституційно-правових відносин, а 

його основний суб’єкт – народ виступає його основним та єдиним носієм [133, 

с. 181]. 

Ю. Р. Мірошниченко визначає народний суверенітет декларативним 

принципом, який не має юридичної сили, а є лише «легітимуючою фікцією», 

що використовується для створення ефекту законності. Згідно з цією позицією 

конструкція «народ ‒ носій суверенітету» по суті несумісна із сучасною 

теорією конституціоналізму [106]. До того ж науковець указує, що 

становлення народного суверенітету потребує конституційних і законодавчих 

гарантій його безперешкодної реалізації [105, с. 58], з чим, безперечно, 

погоджуємось. 

Такі гарантії, серед іншого, передбачено кримінальним законодавством 

України, покликаним забезпечувати охорону базових конституційно-правових 

принципів загалом, і згідно з ч. 1 ст. 1 КК України конституційного устрою 

України зокрема. Ідеться передусім про встановлену кримінальну 

відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК 

України), а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України (ст. 110 КК України).  

У юридичній літературі видовим об’єктом указаних злочинів доречно 

називають саме ті суспільні відносини, які забезпечують основи суверенітету 

Українського народу (основи народного суверенітету). Як зазначає М. 

А. Рубащенко, розміщення поряд статей 109 і 110, єдина природа 

охоронюваних ними відносин і подібність нормативної конструкції свідчать, 

що основи народного суверенітету в Україні охороняються саме цими двома 

статтями КК України. Вони, відкриваючи Особливу частину КК України, 

забезпечують дотримання положень, передбачених статтями 5 і 73 

Конституції України, сукупно становлячи основні правові засади народного 

суверенітету [145]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Водночас варто заначити, що правова конструкція розглядуваних норм, 

а також особливості охоронюваних ними відносин спричиняють певні 

труднощів кваліфікації вчинених діянь. Адже змістовне наповнення 

диспозицій статей 109 та 110 КК України майже не дає змогу чітко 

розмежувати вчинювані діяння іншим чином, крім як на підставі власної 

оцінки своїх дій винною особою. Спільність видового об’єкта, як уже 

зазначалось, наводить на думки щодо доцільності існування двох окремих 

норм у їх нинішньому вигляді. Слушною є позиція Б. Г. Розовського, який 

перманентну диференціацію однотипних за суттю злочинів, властиву 

вітчизняному кримінальному законодавству, називає «декристалізацією» та 

«поверненням у варварство». Означений законотворчий підхід вступає у 

протиріччя з однією з основних закономірностей розвитку кримінального 

законодавства: від первинного поняття злочину, яке за змістом було 

примітивно простим та передбачало оцінку небезпеки посягання на 

конкретний матеріалізований предмет – крадіжка коня, зброї, позбавлення ока 

тощо до узагальнень (наприклад, крадіжка не коня, а крадіжка худоби), 

відмова від предметної індивідуалізації, поява видових узагальнень (крадіжка, 

шахрайство) [84, с. 30-31]. Надалі ми покажемо, що означене питання 

проявляється й на рівні практичної інтерпритації положень статей 109, 110 КК 

України. 

Відповідальність за злочини проти основ суверенітету Українського 

народу було встановлено з ухваленням КК України 2001 року. Хоча до цього 

аналогічні за змістом норми містив КК України 1960 року. До того ж 

відповідні кримінально-правові заборони майже не зазнали жодних змін 

порівняно зі встановленими в ст. 56-1 «Дії, спрямовані на насильницьку зміну 

чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» та ст. 

62 «Посягання на територіальну цілісність України» КК України 1960 року. 

Так, у ст. 109 КК України 2001 року, яка, серед іншого, передбачає 

відповідальність за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також 
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розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, законодавець 

передбачив у ч. 3 невідому КК України 1960 року кваліфікуючу ознаку 

вчинення зазначених дій з використанням засобів масової інформації. Назву 

ст. 110 КК України було уточнено вказівкою на посягання не тільки на 

територіальну цілісність, але й недоторканність України. У статтях 109 і 110 

КК України 2001 року відтворено зміст аналогічних заборон, визначених 

попереднім кримінальним законодавством, що загалом засвідчує стабільність 

підходів держави до реалізації кримінально-правової політики в частині 

протидії посяганням на народний суверенітет. 

До сьогодні диспозиції розглядуваних законодавчих норм залишаються 

незмінними, хоча на потребу їх удосконалення не раз звертали увагу 

вітчизняні юристи. 

Зокрема, М. А. Рубащенко як наявні труднощі в застосуванні ст. 110 КК 

України виокремлює такі недоліки її поточної редакції: неузгодженість назви 

статті та її диспозиції, використання законодавцем спеціалізованої 

міжнародно-правової термінології, викладення об’єктивних ознак діяння в 

найбільш загальній формі («будь-які дії»), що має своїм наслідком 

домінування суб’єктивних ознак при визначенні змісту суспільно небезпечних 

дій і відсутність правової визначеності щодо стадій учинення цього злочину 

[143, с. 1]. 

І. В.  Діордіца в контексті ст. 109 КК України доречно звертає увагу на  

наявність практичної потреби в з’ясуванні змісту процесу зміни 

конституційного ладу, який здійснюється в насильницький або 

ненасильницький спосіб, і, відповідно, розробленні механізму відображення 

цього процесу в кримінальному законодавстві [55, с. 2]. 

Щонайменше оціночний характер визначення низки ознак складів цих 

злочинів вимагає ґрунтовного наукового дослідження для того, аби надалі 

забезпечити більш ефективну охорону основ суверенітету Українського 

народу. 
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Не варто ігнорувати й таку важливу складову кримінально-правового 

регулювання суспільних відносин як їх ефективність, на яку обґрунтовано 

звертає увагу наукова спільнота. Зокрема, М. В. Карчевський зазначає, що 

ефективними законодавчими рішеннями у сфері кримінально-правового 

регулювання треба вважати такі, які забезпечують баланс соціальної 

значимості охоронюваних благ та обґрунтованого обсягу необхідних 

соціальних видатків, а саме того обсягу видатків, який держава та суспільство 

можуть виділити на забезпечення кримінально-правового регулювання. 

Ефективними рішеннями кримінально-правового регулювання на 

правозастосовному рівні треба вважати такі, які прийняті відповідно до 

чинного законодавства та вимагають здійснення соціальних витрат, що 

відповідають небезпечності конкретного вчиненого злочину [72]. 

Погоджуючись з такою позицією, зауважимо, що особи, які вчиняють 

злочини, передбачені статтями 109, 110 КК України, керуються мотивами та  

переконаннями, які навряд чи зміняться після того, як вони отримають 

покарання у вигляді позбавлення волі. До того ж рівень ворожості, а отже, і 

суспільної небезпеки за роки покарання тільки зросте, збільшуючи мотивацію 

та готовність до нових протиправних дій. Адже згідно з офіційною 

статистикою, серед усіх виявлених осіб, які вчинили злочини, близько третини 

вже притягалися до кримінальної відповідальності. Приблизно 50% з таких на 

момент учинення злочину мали непогашену або незняту судимість. Що ж до 

злочинів проти основ національної безпеки, то в 2014 р. найбільшу питому 

вагу мали посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 

(ст. 110 КК України – 54%) і дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 

КК України – 17,3%), у 2016 році їх частка склала 31,5% та 15,3% відповідно 

[135]. 

Отже, кримінально-правові засади охорони основ суверенітету України 

визначаються статтями 109 і 110 КК України, які встановлюють кримінальну 

відповідальність за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи 
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повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, та,  

відповідно, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

Зміст зазначених заборон залишається усталеним протягом багатьох років, 

демонструючи в цій частині стабільність кримінального законодавства. Щодо 

кримінально-правових наслідків учинення злочинів проти основ суверенітету 

Українського народу, то в цьому компоненті простежується тенденція до 

посилення покарання за їх учинення та обмеження можливостей для 

застосування некаральних заходів кримінально-правового впливу. Водночас 

підхід вітчизняного законодавця до караності досліджуваної категорії 

злочинів вирізняється поміркованістю порівняно з аналогічними діяннями, за 

вчинення яких кримінальне законодавство окремих країн континентальної 

Європи встановлює значно суворіші заходи впливу [201].  

1.2. Поняття, загальна характеристика та механізм правового 

регулювання відносин із забезпечення народного суверенітету 

 

Проголошення Конституцією України 1996 року нашої країни 

суверенною й незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою 

значно посилило актуальність та значущість аналізу фундаментальних 

принципів, що лежать в основі конституційного ладу України та формують 

підвалини розвитку й узаємодії держави, суспільства та права. У системі цих 

базових принципів одна з ключових позицій належить принципу народного 

суверенітету, який установлює не лише те, що народ визнається в Україні 

носієм суверенітету та є єдиним джерелом влади (ст. 5 Конституції України), 

але й установлює характер і тип відносин, що формуються між державою й 

громадянами в процесі державно-правового розвитку України. У цьому сенсі 

принцип народного суверенітету є своєрідним рамковим принципом, 

відповідно до якого має формуватися й розвиватися система інших принципів 

суспільного та державного ладу України. 
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На сьогодні проблема суверенітету та похідних від нього – «суверенітету 

народу» (народного суверенітету), «суверенітету нації» і «суверенітету 

держави» є однією з найбільш фундаментальних і складних проблем правової 

науки.Умежах здійснюваного дослідження основну увагу дисертанта буде 

прикуто саме до народного суверенітету як основоположного принципу 

демократичної правової держави, якою відповідно до Конституції є Україна. 

Суверенітет як фундаментальна категорія конституційного права 

виступає неодмінною передумовою та конституційним принципом 

функціонування держави. Питання про народний суверенітет у юридичній 

площині передусім розглядалося в науці конституційного та міжнародного 

права [105]. Окремої цілісної концепції кримінально-правової політики у сфері 

забезпечення народного суверенітету України у вітчизняній доктрині 

кримінального права до цього часу не сформульовано. Основна увага вчених 

(О. Костенка, В. Батиргареєвої, Н. Нетеси, О. Ф. Бантишева, О. В. Шамари, І. 

В. Діордіци, М. А. Рубашенка, Л. В. Мошняги й інших [186; 18]) була прикута 

до проблем забезпечення державного суверенітету, проблем кримінальної 

відповідальності за окремі види злочинів, що посягають на відносини, 

пов’язані з насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу, 

захопленням державної влади, територіальною цілісністю та недоторканністю 

України, забезпеченням національної безпеки. Натомість проблеми 

кримінально-правової охорони народного суверенітету у вітчизняній 

кримінально-правовій науці окремо практично не розглядали, що створює 

додаткові ускладнення під час правозастосування. 

Отже, для належного забезпечення кримінально-правової охорони 

суверенітету Українського народу з’ясуємо юридичну природу, визначимо 

поняття народного суверенітету та окреслимо основні його ознаки. Як доречно 

зауважили Ю. С. Шемшученко та В. М. Шаповал, «чим точніше буде 

визначено ознаки об’єкта злочинного посягання (у нашому випадку народного 

суверенітету), тим ефективнішою буде його кримінально-правова охорона» 
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[186, с. 232]. Тож розглянемо складові цього поняття:  «суверенітет», «народ» 

з висвітленням і терміна «народний суверенітет». 

Проблема суверенітету була предметом дослідження вчених філософів, 

політологів, конституціоналістів, істориків та теоретиків права, зокрема: Ж. 

Бодена, Т. Гоббса, Д. Локка, Н. Макіавеллі, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, 

Р. Арауйо, К. Мерріам, М. Хардт, А. Негрі, Л. Грініна, О. Снегуріна та інших. 

Поняття «суверенітет» походить від французького souveraineté (первісно 

– вершина, верховна влада, з лат. superus – верхній). У юридичних та 

спеціальних літературних джерелах воно отримало неоднозначне трактування. 

Уважається, що поняття «суверенітет» увіву науковий обіг французький 

мислитель Жан Боден у праці «Шість книжок про республіку». Він 

стверджував, що суверенітет – це постійна та абсолютна влада держави, є 

сутністю та ознакою влади як такої. На думку Ж. Бодена, відсутність 

суверенітету вказує на відсутність самої держави. У сучасній науковій 

літературі під суверенітетом розуміють повноту влади; невід’ємне право 

держави самостійно вирішувати всі питання внутрішньої та зовнішньої 

політики без будь-якого втручання ззовні. Це незалежне від будь-яких 

обставин, сил і осіб верховенство; незалежність держави в зовнішніх і 

внутрішніх справах. У політологічному енциклопедичному словнику 

суверенітет розглядається як верховенство влади держави всередині країни та 

її незалежність від влади будь-якої іншої держави [129, с. 343]. Схоже за 

змістом визначення подано в юридичній енциклопедії: «Суверенітет… – 

повнота влади держави; самостійність держави, її незалежність від інших 

держав у внутрішній і зовнішній політиці» [189, с. 684]. Суверенітет також 

означає право встановлювати закони, що мають служити на благо народу, який 

проживає на окремій території. Якщо держава не має можливості діяти на 

благо своїх громадян, то таку державу не можна визначати як суверенну [102, 

с. 78]. 

Відповідно до ст. 2 Конституції держава Україна є суверенною та її 

суверенітет поширюється на всю її територію. Територія України в межах 
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наявного кордону є цілісною й недоторканною. Стаття 5 Конституції України 

проголошує, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ (як певна соціально-історична спільність людей, узята на будь-якому 

етапі етногенезу), визначаючи способи здійснення народовладдя: 

безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

В етносоціології поняття народ (від укр. рід, родина, народити) 

розглядається як соціально-історична, органічна, певною мірою споріднена 

спільність людей, яка населяє територію певної країни й ідентифікує себе 

передусім з цією країною. До того ж зазвичай на народ перетворюється та 

етнічно гетерогенна людність країни, представників якої об’єднують 

спільність історичної долі, економічні, соціальні, політичні, духовно-

культурні, а також релігійні потреби та інтереси, спільна мова міжетнічного 

спілкування й погляди на майбутнє [115, с. 168]. 

Отже, до основних прав народу, що закріплюють його суверенітет, 

віднесемо: 

– можливість бути носієм і джерелом влади в державі; 

– право визначати й змінювати конституційний лад; 

– право на законні форми протесту; 

– право змінювати територію власної держави; 

– право на володіння, користування й розпорядження національним 

багатством; 

– право формування складу органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

–  право брати участь у законотворчій діяльності. 

У юридичній літературі також висвітлюється погляд, згідно з яким 

наступною й однією з обов’язкових характеристик народу як носія верховної 

влади (Суверена) має бути його право й реально забезпечена можливість 

приймати обов’язкові до виконання на території України остаточні рішення 

[105, с. 68]. 
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Український народ, усвідомивши своє конституційне призначення бути 

суб’єктом-творцем свого життя й свого майбутнього, починає активно 

проявляти волю у всіх напрямах здійснення державної влади й місцевого 

самоврядування, прагнучи в демократичний спосіб підтвердити 

конституційний постулат, що він є єдиним джерелом влади, носієм вищого – 

народного суверенітету. 

Попри закріплення на рівні Закону (Конституції України) категорія 

«народний суверенітет» наразі є юридично невизначеною. Тлумачення цього 

терміна міститься тільки в рішенні Конституційного Суду України. Зокрема, в 

абзаці 3 п. 4.1 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України 

від 05 жовтня 2005 року (справа про здійснення влади народом) «положення 

«носієм суверенітету... є народ» закріплено принцип народного суверенітету, 

згідно з яким «влада Українського народу є первинною, єдиною й 

невідчужуваною, тобто органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування здійснюють владу в Україні, що походить від народу». 

Згідно з пунктом 1 резолютивної частини цього рішення зазначене вище 

положення «треба розуміти так, що в Україні вся влада належить народові. 

Влада народу є первинною, єдиною й невідчужуваною…» та здійснюється 

народом у спосіб вільного волевиявлення через вибори, референдум, інші 

форми безпосередньої демократії в порядку, визначеному Конституцією та 

законами України1, через органи державної влади та органи місцевого 

                                           
1
Форми здійснення народного суверенітету, передбачені Конституцією України, традиційно 

поділяються на безпосередні та представницькі. 

Безпосередня (пряма) демократія – це безпосередня участь громадян в управлінні справами 

суспільства й держави, безпосереднє здійснення державної влади в межах усієї країни або в межах окремої її 

частини. Основними формами прямої демократії є вибори та референдуми. Право брати участь у виборах і 

референдумах закріплене лише за громадянами України, які мають відповідний віковий ценз. 

Представницька демократія – це форма здійснення народного суверенітету, для якої характерним є 

те, що громадяни беруть участь в управлінні державою й суспільством через представників, обраних в органи 

державної влади та місцевого самоврядування. В Україні діють певні групи громадян держави, які є 

повноважними представниками населення, від імені та за дорученням якого вони приймають рішення, що 

стають обов’язковими до виконання. Група, яка представляє все населення держави, утворює 

загальнодержавний орган, що дістає право виступати від імені всієї держави й приймає рішення, обов’язкові 

до виконання на всій її території (ВР України). Поряд з колективними загальнодержавними органами можуть 

створюватися й одноособові органи, уповноважені виступати від імені держави (Президент). Група осіб, яка 

виступає від імені певної частини населення держави, утворює орган місцевого самоврядування, який може 

приймати рішення, що є обов’язковими до виконання в межах відповідної частини території країни. 
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самоврядування, сформовані відповідно до Конституції та законів України 

[138]. 

Суверенні права, якими володіє народ, не зводяться лише до виборчого 

права, права доручення певним особам виконувати ті чи інші функції та права 

законотворчості. Частина 2 ст. 5 Конституції України розширила перелік 

суверенних прав народу України, зокрема «право визначати й змінювати 

конституційний лад в Україні належить тільки народові й не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами». Це 

конституційне положення висвітлює ще одне дуже важливе виняткове 

(суверенне) право народу – право визначати й змінювати конституційний лад. 

Це підтверджено в п. 1 ст. 85 Конституції України, яка не передбачає права 

Верховної Ради України на прийняття Конституції України, а також ст. 156 

Конституції України, згідно з якою законопроект про внесення змін до 

розділів, що встановлюють засади конституційного ладу в Україні, після його 

прийняття у Верховній Раді України має затверджуватися всеукраїнським 

референдумом [140]. 

У теорії права категорія «народний суверенітет» також «живе радше як 

відповідна концепція, і основна її суть полягає у визначенні першоджерела 

влади» [154, с. 25]. Народний суверенітет розуміють як політико-юридичну 

властивість народу, що означає його здатність та реальну можливість бути 

верховним і повновладним суб’єктом у вирішенні найважливіших питань 

внутрішньої та зовнішньої політики у формах, що не заборонені Конституцією 

й законами [100, с. 13]. На жаль, народний суверенітет дуже часто поки що 

сприймається як декларація, фікція, утопія. 

Проте потрібно враховувати, що народний суверенітет проголошено 

«відправним конституційним принципом» [105, с. 60], центральним 

елементом системи базових принципів, які покладено в основу такого 

специфічного способу організації суспільних відносин, як народовладдя. 

Закріплений на рівні Конституції принцип народного суверенітету є 

також принципом права – провідним началом, вихідною ідеєю, що 
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характеризується універсальністю, загальною значимістю й вищою 

імперативністю, відображає найважливіші положення права. Тобто принцип 

«народного суверенітету» – це не просто «ідея, ідеал», а це водночас засади, 

на яких повинні базуватися всі положення Основного Закону держави, 

головний стрижень конституційно-правового регулювання суспільних 

владних відносин у державі, а також ідеал, що визначає вектор розвитку країни 

та суспільства[107, c. 34]. 

Має рацію щодо цього О. В. Щербатюк, уважаючи, що конституційний 

принцип народного суверенітету не зводиться тільки до теоретичної 

конструкції, яка розкриває природу влади, а має конкретні прояви в 

правозастосовній практиці, зокрема в реалізації суверенних прав держави. Він 

обмежує дії уповноважених органів держави, які можуть спричинити втрату 

суверенітету держави. Народний суверенітет як конституційний принцип 

суспільного ладу означає, що влада в суспільстві належить народові та 

здійснюється ним безпосередньо, а також через органи публічної влади, які 

створює держава й територіальні громади. Політична влада народу єдина; вона 

виражає його інтереси й волю та здійснюється як державна влада від імені 

всього суспільства та як місцева політична влада від імені територіальної 

громади відповідно до предметів відання та повноважень [187, с. 462]. 

На сьогодні вказаний принцип зафіксований у переважній більшості 

сучасних конституцій: «Суверенітет належить народові» (ч. 2. ст. 1 

Конституції Італійської Республіки) [75], «Носієм національного суверенітету 

виступає іспанський народ, джерело державної влади» (ч. 2, ст. 1 Конституції 

Королівства Іспанія) [77], «У Республіці Хорватія влада виходить від народу й 

належить народові як спільноті вільних і рівноправних громадян» (ч. 2, ст. 3 

Конституції Хорватії) [78]. 

Наголосимо, що народний суверенітет може стати реальним джерелом 

легітимності лише за умови, якщо суверенна воля більшості народу не буде 

спрямована проти прав і свобод особи. Саме на цю умову ще в ХІХ ст. указав 

французький конституціоналіст А. Есмен. На його думку, індивідуальні права 
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не повинні приносити в жертву «темному й невизначеному національному 

інстинкту» [188,с. 135]. Права та свободи кожної окремої людини становлять 

основний зміст правовідносин, які виникають як у середині суспільства, так і 

між людиною та державою. Правовий захист основних прав і свобод людини 

є тією незаперечною вимогою до державної влади, дотримання якої визначає 

її легітимність. 

Принципи народного суверенітету та прав людини є основоположними 

принципами сучасної демократичної, правової держави. В умовах сучасного 

конституціоналізму в Україні одним з основних завдань є вироблення дієвого 

конституційно-правового механізму їх реалізації. 

Між зазначеними принципами існує тісний узаємозв’язок. Принцип 

народного суверенітету може стати реальним джерелом легітимності 

державної влади, якщо він буде реалізований у межах основоположних прав 

людини, натомість гарантування останніх безпосередньо залежить від 

політичної волі народу [23]. 

Отже, з огляду на системне тлумачення літературних і нормативно-

правових джерел та відповідних положень рішення Конституційного Суду 

України, сформулюємо дві основні ознаки принципу народного суверенітету: 

1) верховенство влади народу, основною сутністю якого є право 

приймати остаточні та обов’язкові до виконання рішення; 

2) повнота влади народу, яка характеризується обсягом його владних 

повноважень. 

Що ж стосується другої обов’язкової ознаки народного суверенітету, то 

погоджуємося з думкою А. О. Селіванова, який уважає, що «народний 

суверенітет треба розглядати як природне право народу самостійно й у 

повному обсязі розпоряджатися своєю долею, створювати такий суспільний і 

конституційний лад, який відповідає його волі та інтересам…» [150]. 

Конституційний Суд України в пункті 1 резолютивної частини свого рішення 

[140] таку характеристику суверенітету, як «повнота влади» подає через 

формулювання «вся влада», а в підпункті 2.1. пункту 2 свого іншого рішення 
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[139] уже використовує формулювання «вся повнота й верховенство влади в 

Україні належить народові». 

Стосовно аспектів співвідношення суверенітету народу й суверенітету 

держави зазначимо, що державний суверенітет ґрунтується на народному 

суверенітеті й забезпечує його реалізацію. У разі порушення такого 

співвідношення маємо або недемократичну державу (коли держава не поважає 

суверенних прав народу – наявність тоталітарного режиму, деспотії), або 

несуверенну державу (відсутність суверенітету держави тягне за собою 

зазвичай й утрату суверенітету її народом як внутрішньої свободи його 

політичного стану). У демократичній державі джерелом та основою 

співробітництва всієї влади є установча влада народу. Тут суверенітет народу 

є первинним стосовно державного суверенітету, служить його джерелом. 

Суверенітет держави відображає державну організацію народу. І тільки 

суверенітет демократичної держави є формою вияву народного суверенітету 

[153, с. 73]. 

Будь-які суспільні відносини в державі, зокрема пов’язані з реалізацією 

суверенних прав громадян, потребують належного правового регулювання. Не 

є винятком і сфера суспільних відносин, які пов’язані із забезпеченням 

народного суверенітету. 

Загальнотеоретичне уявлення про механізм правового регулювання 

допомагає відобразити глибинний взаємозв’язок між окремими частинами 

правової системи. Правове регулювання (як інструмент соціального 

управління) за своїм призначенням спрямоване на впорядкування суспільних 

відносин та забезпечення позитивних інтересів їх суб’єктів, оскільки являє 

собою узгоджену систему взаємопов’язаних складових елементів. 

Отже, правове регулювання соціальних відносин як одна з форм 

правового впливу – це основна соціальна функція права. Особливою ознакою 

правового регулювання є наявність специфічного механізму, що забезпечує 

ефективність правового впливу на суспільні відносини, а сукупність правових 
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(юридичних) засобів, за допомогою яких саме здійснюється такий вплив, і 

складають поняття механізму правового регулювання. 

Метою правового регулювання є  зміцнення суспільних відносин, 

сприяння їх розвитку, оскільки найважливіший і безпосередній результат 

правового регулювання полягає завжди в правомірній поведінці громадян. 

Цілями правового регулювання є: 

– закріплення за допомогою юридичних засобів уже наявних суспільних 

відносин; 

– стимулювання тих суспільних відносин, що вже існують і 

відповідають загальному інтересу суспільства; 

– створення умов для виникнення й розвитку нових форм суспільних 

відносин; 

– вилучення з практики соціально небезпечних відносин. 

Таким чином, механізм правового регулювання – це система правових 

засобів, за допомогою яких здійснюється впорядкованість суспільних 

відносин відповідно до мети та цілей (завдань) правового регулювання. 

Механізм правового регулювання, як і будь-який складний процес, 

складається з певних взаємопов’язаних стадій. Перша стадія такого 

механізму визначає загальну дію юридичних норм, які регламентують умови 

виникнення прав та обов’язків, повноважень та відповідальності суб’єктів. 

Друга стадія пов’язана з виникненням конкретних суб’єктивних прав і 

обов’язків, тобто з виникненням правовідносин. Як уважає О.Ф. Скакун,  

необхідною умовою цієї стадії стає юридичний факт (система фактів), з яким 

норми права пов’язують настання юридичних наслідків [152, с. 546]. Третя 

заключна стадія виникає в разі неправомірної поведінки суб’єкта. 

Отже, перша – найважливіша стадія механізму правового регулювання 

– пов’язана з нормативною регламентацією правового статусу народу як носія 

суверенітету та єдиного джерела влади в державі й конституційно-правових 

правовідносин, що виникають у зв’язку з цим. Як уже було зазначено, сутність 

народного суверенітету закріплена ст. 5 Конституції України, яка проголошує: 
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«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо й через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування» [79]. За юридичною природою народний 

суверенітет є вираженням конституційно-правових відносин, а народ – 

суб’єктом народного суверенітету, який виявляється як прояв державної волі 

її громадян, що реалізується через конституційні інститути народного 

волевиявлення, вибори, усеукраїнський референдум, інші форми 

безпосередньої демократії, а також через єдиний представницький орган 

усього народу – Верховну Раду України. Це основні форми реалізації 

народного суверенітету, які законодавчо закріплено в розділах ІІІ, ІV та V 

Конституції України. А оскільки тільки народ висловлює свою суверенну 

волю, установлює основні принципи облаштування держави й суспільства, то 

Конституція є єдиним юридичним актом, яка проголошує й захищає 

суверенітет народу [164, с. 19-20]. Невипадково європейська інтеграція, до 

якої прагне Україна, спричиняє порушення питання для активного 

обговорення щодо способів дальшого розвитку країни, і в цьому зв’язку – 

питання про те, якою мірою цей спосіб передбачає залучення до процесів 

глобалізації держави, і чи не означає згода держави на відмову від одного з 

головних проявів демократичного устрою – суверенітету народу. 

На другій стадії на підставі норм права й за наявності юридичних фактів 

виникають суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів конституційно-

правових правовідносин. Тобто загальні приписи правових норм 

трансформуються в конкретну модель поведінки конкретних суб’єктів. 

Особливістю механізму правового регулювання на цій стадії є те, що права 

громадян мають бути захищеними від моменту вступу в конституційно-

правові правовідносини й до їх припинення. Ідеться про окремі юридичні 

факти, наприклад: призначення виборів (референдуму), процес виборів, 

підрахунок голосів та оголошення результатів. 

Підтвердження запропонованої тези зафіксовано в ст. 21 Преамбули до 

Загальної декларації прав людини, у якій зазначено, що: «Кожна людина має 
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право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно 

обраних представників. Воля народу повинна бути основою влади уряду; вона 

повинна виявлятися в періодичних і несфальсифікованих виборах, які мають 

провадитися при загальному й рівному виборчому праві у спосіб таємного 

голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу 

голосування» [64]. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки, які виникають у 

громадян через їхню участь у конституційно-правових правовідносинах, крім 

Конституції України (розділи ІІІ, ІV та V), також закріплено в спеціальних 

Законах України. 

Правовою підставою заключної стадії механізму правового регулювання 

є факт учинення кримінального правопорушення, а також наявність норм 

права, що встановлюють санкції за їх скоєння та визначають порядок 

застосування відповідальності. Правоохоронні органи України й посадові 

особи реалізують свою компетенцію через розслідування обставин скоєння 

кримінального правопорушення, установлення й покарання винних, а інша 

сторона – правопорушники – повинна зазнати заходів примусу, що 

застосовується від імені держави, і полягають в передбаченому законом 

обмеженні їхніх прав і свобод. 

Отже, Кримінальний кодекс України має одним з найважливіших своїх 

завдань забезпечення охорони суверенітету України засобами кримінальної 

юстиції. Суверенітет держави поряд з повновладдям Українського народу як 

носія і єдиного джерела влади в Україні, територіальною цілісністю й 

недоторканністю державних кордонів виступає необхідною складовою 

конституційного ладу. Відповідно, й засади народного суверенітету в Україні 

охороняють норми, передбачені ст. 109 КК України (Дії, спрямовані на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади) та ст. 110 КК України (Посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України). Спрямованість на охорону засад 

народного суверенітету зумовлює сумісне розташування в КК України норм 
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щодо охорони конституційного ладу, державної влади та цілісності й 

недоторканності території України [145].  

Тож наявна в Україні система кримінально-правової охорони народного 

суверенітету з урахуванням останніх подій на Донбасі та в Криму потребує 

оновлення та має містити адекватну відповідь на всі нинішні й можливі форми 

загроз у цій сфері. У вітчизняній доктрині кримінального права дотепер не 

сформульовано окремої цілісної концепції кримінально-правової політики у 

сфері забезпечення народного суверенітету України. Виділення злочинних 

посягань проти народного суверенітету зумовлено потребами кримінально-

правової науки й практики. Воно надає можливість забезпечити комплексний 

підхід до протидії найбільш небезпечним загрозам для народного й 

державного суверенітету України [193]. 

 

1.3. Зарубіжний досвід регламентації відповідальності за посягання на 

основи народного суверенітету 

 

Під час розробки вітчизняної концепції кримінально-правової охорони 

народного суверенітету врахуємо зарубіжний досвід законодавчої 

регламентації правовідносин у цій сфері. Безперечно, кримінальне 

законодавство кожної держави має свої особливості, але водночас є окремі 

спільні ознаки, характерні для тих чи інших типів правових сімей, зумовлені 

близькістю розташування та спільним розвитком певних держав.  

За сучасних умов становлення України як правової держави, 

реформування національного кримінального законодавства, адаптації його до 

європейських стандартів, значення порівняльно-правового методу, який у 

нашому випадку буде застосований під час вивчення зарубіжного досвіду 

регламентації кримінальної відповідальності за посягання на основи 

народного суверенітету, стає актуальним, оскільки сприяє вирішенню наявних 

і виявленню нових проблем. Адже порівняння здатне озброїти ідеями й 
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аргументами, які неможливо отримати навіть за належного знання свого права 

[14,с. 38]. 

З огляду на це проаналізуємо зарубіжний досвід регламентації 

кримінальної відповідальності за посягання на основи народного суверенітету, 

що сприятиме різнобічному аналізу досліджуваної проблеми, а також 

допоможе виявити переваги й недоліки окремих законодавчих конструкцій. 

На сьогодні у світі є приблизно 200 незалежних держав, відповідно, 

кожна з них має власний національний кримінальний закон. Дослідити кожен 

з таких законів, з огляду на певну обмеженість обсягу дисертації, практично 

неможливо та й недоцільно. 

Цілком досить проаналізувати положення кримінального законодавства 

окремих держав колишнього СРСР, які є географічними сусідами України 

(Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Молдова). Для більш 

ґрунтовного дослідження розглянемо також правовий досвід регламентації 

кримінальної відповідальності деяких держав – членів Європейського Союзу 

(Австрія, Королівство Бельгія, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, 

Королівство Іспанія, Королівство Данія, Республіка Польща, Французька 

Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Чехія). 

Уважаємо за потрібне розпочати з дослідження того, чи передбачено 

загалом кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на порушення основ 

народного суверенітету в диспозиціях статей КК зарубіжних держав. 

Зазначимо, що кримінальне законодавство держав колишнього СРСР, 

які є географічними сусідами України, загалом демонструє єдиний підхід до 

вирішення питання про кримінальну відповідальність за порушення основ 

народного суверенітету та посягання на інші, пов’язані з цим суспільні 

відносини в державі. Зокрема, спільність у регламентації кримінальної 

відповідальності за порушення основ народного суверенітету в законодавстві 

окремих зарубіжних держав може бути зумовлена багатьма обставинами, 

серед яких можна виокремити такі: а) структурна та змістовна подібність 

кримінального законодавства таких держав; б) основи кримінального права 
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цих країн мають спільні історичні корені та спільну минулу правову систему 

[181, с. 13]. 

Скажімо, аналіз норм Кримінального кодексу Російської Федерації (далі 

по тексту – РФ) засвідчує існування кримінально-караних діянь, що посягають 

на основи народного суверенітету. Такі норми засновані на положеннях ч.1 та 

4 ст. 3 Конституції РФ, у якій закріплено надзвичайно важливе правило: 

«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Російській Федерації є її 

багатонаціональний народ…. Ніхто не може привласнювати владу в 

Російській Федерації. Захоплення влади або привласнення владних 

повноважень переслідується законом». За дії, що пов’язані із захоплення влади 

або присвоєння владних повноважень, а також зміною конституційного ладу, 

порушенням територіальної цілісності держави настає кримінальна 

відповідальність за статтями 278 та 279 КК РФ,  розміщеними в розділі X 

«Злочини проти державної влади» глави 29. «Злочини проти основ 

конституційного ладу й безпеки держави». 

У ст. 278 КК РФ «Насильницьке захоплення влади або насильницьке 

утримання влади» передбачено відповідальність за дії, спрямовані на 

насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади, 

порушуючи Конституцію Російської Федерації, а так само спрямовані на 

протиправну зміну конституційного ладу. Конституційний лад представляє 

собою систему соціально-економічних і політико-правових відносин, що 

встановлено Конституцією РФ та іншими конституційно-правовими актами; 

він завжди передбачає існування в державі народного суверенітету, поділу 

влади, непорушності й невідчужуваності загальновизнаних прав і свобод 

людини. 

Стаття 279 КК РФ «Озброєний заколот» установлює відповідальність за 

активну, насильницьку, що здійснюється із застосуванням чи погрозою 

застосування зброї діяльність широкого кола осіб, спрямовану на повалення, 

зміну конституційного ладу або порушення територіальної цілісності РФ. 

Сама по собі ця діяльність може бути виражена в самопроголошенні окремої 
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території РФ незалежною державою, збройному захопленні влади, 

застосуванні репресій стосовно посадових осіб законно утворених органів 

влади, непокорі вимогам федеральних властей, збройному опорі військовим 

контингентам, покликаним відновити конституційний правопорядок тощо 

[169]. 

Як слідує з аналізу,  Кримінальний кодекс Республіки Білорусь також 

містить норми, які встановлюють відповідальність за дії, що порушують 

установлені відносини у сфері охорони народного суверенітету, розміщені в 

розділі XIII «Злочини проти держави й порядку здійснення влади та 

управління» глави 32. «Злочини проти держави». 

Зокрема, у ст. 357 КК Республіки Білорусь установлено відповідальність 

за «змову чи інші дії, учинені для захоплення державної влади в 

неконституційний спосіб». Кримінально караними за цією статтею 

визнаються: змова чи інші дії, учинені з метою захоплення або утримання 

державної влади неконституційним способом; захоплення або утримання 

державної влади неконституційним способом; захоплення або утримання 

державної влади неконституційним способом, якщо вони спричинили 

загибель людей або пов’язані з убивством. 

Стаття 361 КК Республіки Білорусь передбачає відповідальність за 

«заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішньої безпеки Республіки 

Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної 

безпеки й обороноздатності». Кримінально караними відповідно до цієї статті 

визнаються: публічні заклики до захоплення державної влади або 

насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь, або зраду 

державі, або вчинення акту тероризму або диверсії, або вчинення інших дій, 

спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, 

або поширення матеріалів, що містять такі заклики; заклики до іноземної 

держави, іноземної або міжнародної організації учинити дії, спрямовані на 

заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, або поширення 

матеріалів, що містять такі заклики, за відсутності ознак більш тяжкого 
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злочину; ті самі дії, учинені з використанням засобів масової інформації або 

глобальної комп’ютерної мережі Інтернет [89]. 

Кримінальний кодекс Республіки Молдова в главі XVII «Злочини проти 

громадських органів і державної безпеки» передбачає чотири спеціальні 

норми, якими встановлено відповідальність за порушення відносин у сфері 

охорони народного суверенітету. 

Стаття 337 КК Республіки Молдова «Державна зрада» установлює 

відповідальність за навмисний злочин, учинений громадянином Республіки 

Молдова на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності або 

державній безпеці та обороноздатності Республіки Молдова в спосіб переходу 

на бік ворога, шпигунства, видачі державної таємниці іноземній державі, 

іноземній організації або їхнім представникам, а так само надання допомоги 

іноземній державі в проведенні ворожої діяльності проти Республіки Молдова. 

За ч. 2 цієї статті законодавець передбачив можливість звільнення 

громадянина Республіки Молдова, якого завербовано іноземною 

розвідувальною службою для проведення ворожої діяльності проти 

Республіки Молдова від кримінальної відповідальності, якщо він на 

виконання отриманого злочинного завдання ніяких дій не вчинив і 

добровільно заявив органам влади про свій зв’язок з іноземною 

розвідувальною службою. 

Стаття 339 КК Республіки Молдова «Узурпація державної влади» 

передбачає відповідальність за дії, учинені для узурпації або примусового 

збереження державної влади, що порушують Конституцію Республіки 

Молдова, а також дії, що призвели до: а) насильницької зміни конституційного 

ладу Республіки Молдова; б) смерті особи; в) інших тяжких наслідків. 

Стаття 340 КК Республіки Молдова «Збройне повстання» передбачає 

відповідальність за організацію або ведення збройного повстання та участь у 

ньому з метою насильницької зміни конституційного ладу або з метою 

порушення територіальної цілісності Республіка Молдова. 
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Стаття 341 КК Республіки Молдова «Заклики до повалення або 

насильницької зміни конституційного порядку Республіки Молдова» визначає 

відповідальність за публічні заклики до повалення або жорстких змін у 

конституційному порядку або порушення територіальної цілісності 

Республіки Молдова та поширення в різних формах з тією ж метою матеріалів, 

що містять такі заклики [90]. 

Отже, кримінальне законодавство окремих пострадянських країн 

містить спеціальні норми, спрямовані на захист відносин у сфері народного 

суверенітету. Проте конкретика протиправних дій проти суверенітету держави 

та народу в кожній з держав різна, що також пояснюється особливостями 

законотворчого процесу кожної з держав. 

Аналіз кримінального законодавства європейських держав свідчить, що 

в досліджених кримінальних законах також наявні спеціальні норми, які 

встановлюють відповідальність осіб за різні форми посягання на суверенітет 

держави та народу. Проаналізуємо такі положення більш детально. 

Зокрема, КК Австрії в розділі XIV «Державна зрада та інші злочини 

проти держави» містить дві спеціальні норми, що забезпечують захист 

народного суверенітету. 

Стаття 242 КК Австрії «Зрада» установлює відповідальність будь-кого 

за дії, спрямовані на зміну Конституції Австрійської Республіки або межі 

однієї з її федеративних земель, або розділення території, що належить 

Австрійській Республіці, учинені із застосуванням сили або погроз. 

В іншій спеціальній нормі, а саме ст. 244 КК Австрії «Підготовка до 

державної зради» установлено відповідальність кожного, хто здійснює спільну 

з іншими особами протиправну діяльність, спрямовану на державну зраду або 

готує державну зраду іншим способом і тим самим підвищує небезпеку 

зрадницької дії або готує державну зраду в співпраці з владою іноземної 

держави [8]. 

КК Королівства Бельгії в розділі I «Про злочини й проступки проти 

безпеки держави» та главі 3. «Про злочини проти внутрішньої безпеки 
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держави» ст. 135bis установлює кримінальну відповідальність за безпосереднє 

або опосередковане отримання від іноземної особи або організації, незалежно 

від форми, подарунків, позик або інших авансів, призначених або тих, що 

використовуються повністю або частково для того, щоб проводити або 

оплачувати в Бельгії діяльність або пропаганду, спрямовану на заподіяння 

шкоди цілісності, суверенітету або незалежності королівства, або підірвати 

вірність, яку громадяни повинні проявляти стосовно Держави та інститутів 

бельгійського народу [6]. 

У КК Латвійської Республіки в главі 10 «Злочини проти держави» 

передбачено п’ять спеціальних норм, що охороняють відносини, пов’язані із 

забезпеченням народного суверенітету. 

Зокрема, у ст. 80 КК Латвійської Республіки «Дії, що сприяють 

поваленню державного управління» установлено відповідальність за дії 

людини, які спрямовані на насильницьке повалення державної влади 

Латвійської Республіки. 

Іншою нормою, ст. 80.1 КК Латвійської Республіки «Об’єднання в 

організації з метою знищення державного органу Латвійської Республіки», 

передбачено відповідальність за дії людини, яка здійснює об’єднання з більш 

ніж двома особами в організовану групу для повалення державного органу 

Латвійської Республіки або знищення незалежності держави, або її 

територіальної цілісності. 

Стаття 81 КК Латвійської Республіки «Заклик до насильницького 

повалення державної влади й насильницької зміни державного ладу 

Латвійської Республіки» установлює відповідальність за публічні заклики до 

насильницького повалення закріпленої Конституцією Латвійської Республіки 

державної влади або насильницької зміни державного ладу республіки, а 

також поширення з цією ж метою матеріалів, що містять такі заклики. 

Стаття 82 КК Латвійської Республіки «Заклик до ліквідації державної 

незалежності Латвійської Республіки» установлює відповідальність за 

публічний заклик до ліквідації державної незалежності Латвійської 
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Республіки для включення Латвії в єдине державне утворення з будь-якою 

іншою державою або до ліквідації її в інший спосіб. У цій же статті 

встановлено відповідальність за організаційну діяльність, спрямовану на 

ліквідацію державної незалежності Латвійської Республіки для включення 

Латвії в єдине державне утворення з будь-якою іншою державою або на 

ліквідацію її в інший спосіб. 

Стаття 83 КК Латвійської Республіки «Заклик до порушення 

територіальної цілісності Латвійської Республіки» передбачає 

відповідальність за публічний заклик до підриву територіальної цілісності 

Латвійської Республіки, якщо це призвело до відокремлення в 

непередбаченому Конституцією Латвійської Республіки порядку будь-якої 

частини території Латвійської Республіки. Цією ж статтею також передбачено 

відповідальність за організаційну діяльність, спрямовану на підрив 

територіальної цілісності Латвійської Республіки. 

Стаття 90 КК Латвійської Республіки «Перешкоджання здійсненню 

виборчого права й права участі в народному голосуванні» визначає 

відповідальність за свідоме перешкоджання особі вільно здійснювати право 

обирати депутатів і бути обраним або вільно брати участь у проведеному 

відповідно до законів Латвійської Республіки народному голосуванні через 

застосування насильства, обману, загрози, підкупу або іншим неправомірним 

способом. У цій же статті передбачено кримінальне покарання для особи, яка 

свідомо перешкоджає праву вільно обирати членів парламенту й бути обраною 

або вільно брати участь у національному референдумі, організованому 

відповідно до законодавства Латвійської Республіки через застосування 

насильства, шахрайства, погроз, виплат або застосування інших незаконних 

засобів [9]. 

Кримінальний кодекс Литовської Республіки в розділі XV «Злочини 

проти незалежності, територіальної цілісності та конституційного порядку 

держави Литви» містить п’ять норм, які встановлюють відповідальність за 
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окремі протиправні дії, що порушують відносини, пов’язані із забезпеченням 

народного суверенітету. 

Зокрема, у ст. 114 КК Литви «Державний переворот» передбачено 

кримінальну відповідальність особі за організацію або участь у змові для 

здійснення державного перевороту або безпосередню участь у державному 

перевороті, а також особі, яка використовує збройні сили для організації або 

здійснення державного перевороту або якщо такі дії призвели до серйозних 

наслідків. У ч. 3 цієї статті передбачено можливість звільнення особи, яка бере 

участь у державному перевороті від кримінальної відповідальності, якщо вона 

добровільно надає державній установі значну інформацію про підготовку 

державного перевороту. 

Зазначимо, що на відміну від КК Литви (ч. 3 ст. 114) та КК Республіки 

Молдова (ч. 2 ст. 337) у КК України подібна норма, яка встановлює 

можливість особи бути звільненою від кримінальної відповідальності, 

відсутня, а це може свідчити, що або законодавець надто суворий до осіб, які 

вчинили відповідний злочин, або ж законодавець урахував можливість того, 

що звільнення учасників процесу від кримінальної відповідальності викличе в 

них відчуття безкарності та вседозволеності. 

Стаття 118 КК Литви «Допомога іншій державі в здійсненні ворожих дій 

Литовській Республіці» передбачає кримінальну відповідальність людині, яка 

надає допомогу іншій державі чи її організації в здійсненні ворожих дій проти 

Литовської Республіки – її конституційного ладу, суверенітету, територіальної 

цілісності, оборони або економічної сили. 

Статтею 120 КК Литви «Зрада або співпраця» передбачено кримінальну 

відповідальність за дії громадянина Республіки Литви, який за умови окупації 

або анексії допомагає органам незаконного уряду підтримувати окупацію або 

анексію, пригнічує опір литовського населення чи в інший спосіб допомагає 

нелегітимному уряду при здійсненні діяльності проти Литовської Республіки. 

Статтею 121 КК Литви «Створення антиконституційних груп або 

організацій та участь у їх діяльності» передбачено кримінальну 
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відповідальність за дії людини, яка створила організацію чи збройні групи для 

незаконної зміни конституційної системи держави Литви, спроби проти 

незалежності, що порушують територіальну цілісність або безпосередню 

участь у діяльності таких організацій або груп. 

Статтею 122 КК Литви «Громадське підбурювання до порушення 

суверенітету Республіки Литва за допомогою насильства» передбачено 

кримінальну відповідальність за дії людини, яка публічно підбурює до 

порушення суверенітету Литовської Республіки, через використання 

насильства, зміни її конституційного ладу, повалення законного уряду, 

посягання на незалежність чи порушення територіальної цілісності, 

формування збройних груп для таких цілей [2]. 

У КК Іспанії в книзі другій розділу XXI передбачено дві окремі норми, 

що забезпечують охорону відносин у сфері народного суверенітету. 

У статті 472 КК Іспанії визначено: «Винним у злочинному повстанні є 

той, хто повстане силою для досягнення таких цілей: 

– скасувати, призупинити або змінити повністю чи частково 

Конституцію; 

– усунути Короля або Регента або членів Регентства, або позбавити їх 

усіх або частини прерогатив і повноважень, або змусити їх учинити будь-яку 

дію проти їхньої волі; 

– перешкоджати вільному проведенню виборів на державні посади; 

– розпустити Генеральні Кортеси, Конгрес депутатів, Сенат або 

Законодавчі Збори автономій, перешкоджати їх зборам, нарадам або 

винесенню рішень, домагатися будь-якого рішення або позбавити їх будь-

якого права чи повноважень; 

– оголосити незалежність частини національної території; 

– замінити Національний Уряд або Раду Уряду автономії іншим 

органом, використовувати або підпорядкувати їх собі, або позбавити Уряд чи 

Раду Уряду автономії, а також будь-якого їхнього члена повноважень, або 
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перешкоджати чи обмежити вільне виконання їхніх повноважень, або змусити 

їхнього члена вчинити будь-які дії проти їхньої волі; 

–  вивести підрозділ Збройних Сил з підпорядкування Уряду». 

В іншій нормі (ст. 473 КК) законодавець Іспанії вказує, що винним є той: 

–  хто, підбурюючи повсталих, спонукає або підтримує повстання, а 

також основних його керівників; 

–  хто здійснює другорядне керівництво. 

Якщо буде застосовано зброю або станеться бій між повстанцями й 

силами, вірними легітимній владі, або повстання завдасть шкоду приватній чи 

державній власності, спричинить пошкодження телеграфних, телефонних, 

залізничних або інших комунікацій, буде вчинено тяжке насильство над 

людьми, що призведе до суттєвої шкоди, винні особи понесуть суворе 

покарання [7]. 

КК Королівства Данії в главі 12 «Злочини проти незалежності та безпеки 

держави» у ст. 98 містить таку заборону: «Будь-яка особа, яка з іноземною 

допомогою, з використанням сили або з погрозою її застосування здійснює 

діяння, спрямоване на те, щоб підвести Датську Державу або будь-яку її 

частину під дію іноземних правил або на відділення будь-якої частини від 

держави, підлягає тюремному ув’язненню» [1]. 

Кримінальний кодекс Республіки Польща в главі 17 «Злочини проти 

Республіки Польща» у ст. 127 установлює кримінальну відповідальність за дії 

особи, яка, маючи на меті позбавлення незалежності, відділення частини 

території або насильницьку зміну конституційного ладу Республіки Польща, 

учиняє дії в змові з іншими особами, безпосередньо спрямовані на здійснення 

цієї мети [10]. 

КК Французької Республіки в книзі четвертій «Про злочини й провини 

проти нації, держави й громадського спокою» розділі I «Про посягання на 

основні інтереси нації» також містить низку спеціальних норм, що охороняють 

відносини народного суверенітету. 
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У статті 410-1 КК Франції під основними інтересами нації розуміють: її 

незалежність, недоторканність території, безпеку республіканської форми 

організації інститутів, засобів оборони й дипломатії, захисту населення у 

Франції й за кордоном, збереження природного й навколишнього середовища, 

основних елементів наукового й економічного потенціалу, а також 

культурного надбання. 

У розділі II «Про інші посягання на інститути Республіки або 

недоторканність національної території» главі 1 «Про посягання та змову» і 

ст. 412-1 КК Франції «Посягання» зазначено, що посяганням є вчинення однієї 

або декількох насильницьких дій, здатних піддати небезпеці інститути 

Республіки або завдати шкоди недоторканності її національній території. 

У ст. 412-2 КК Франції «Змова» указано, що змовою є прийняте кількома 

особами рішення про вчинення посягання, якщо таке рішення знайшло 

вираження в одній або декількох об’єктивних діях. 

У ст. 412-3 КК Франції «Про повстання» зазначено, що повстання 

спричинює будь-яке колективне насильство, здатне поставити в небезпеку 

інститути Республіки або завдати шкоди недоторканності національної 

території. 

За ст. 412-4 КК Франції карається участь у повстанні, учинене: 

п. 1. у спосіб спорудження барикад, оборонних укріплень польового 

типу або виконання будь-яких робіт для того, аби перешкодити чи протидіяти 

заходам публічних силових відомств (force publique); 

п. 2. у спосіб захоплення за допомогою застосування відкритої сили або 

обману, або за допомогою дозволу будь-якого будинку або установи; 

п. 3. у спосіб забезпечення повсталих транспортом, продовольством або 

засобами зв'язку; 

п. 4. через створення будь-яким способом умов для об’єднання 

повсталих; 

п. 5. особами, які мають при собі зброю; 

п. 6. через прийняття на себе функцій законної влади. 
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Відповідно до ст. 412-5 КК Франції карається участь у повстанні, 

учинене: 

п. 1. через захоплення зброї, боєприпасів, вибухових або небезпечних 

речовин, а також будь-яких інших предметів, за допомогою яких учиняються 

насильницькі дії або погрози, або пограбування чи роззброєння публічних 

силових відомств; 

п. 2. у спосіб забезпечення повсталих зброєю, боєприпасами, 

вибуховими або небезпечними речовинами. 

Статтею 412-6 КК Франції передбачено відповідальність за керівництво 

повстанням або організацію повстання [5]. 

Кримінальний кодекс Федеративної Республіки Німеччини в главі 1 

«Злочини проти миру народів; державна зрада; забезпечення демократичного 

стану та законності» містить дві спеціальні норми, що захищають відносини 

народного суверенітету. 

Зокрема, ст. 81 КК ФРН «Державна зрада проти Федерації» установлює 

кримінальну відповідальність за дії, пов’язані з підривом цілісності 

Федеративної Республіки Німеччина або спроби змінити конституційний 

порядок, установлений Основним Законом Федеративної Республіки 

Німеччини. У ст. 82 КК ФРН «Державна зрада перед державою-членом» 

передбачено кримінальну відповідальність за спроби об’єднати територію 

однієї держави-члена повністю чи частково в іншу державу-члена 

Федеративної Республіки Німеччина або відокремити частину члена держави 

від неї чи змінити конституційний порядок на основі конституції держави-

члена із застосуванням насильства або загрози його застосування [4]. 

Кримінальний кодекс Республіки Чехії в розділі IX «Кримінальні 

злочини проти Чеської Республіки, іноземних держав і міжнародних 

організацій» главі 1 «Кримінальні злочини проти фондів Чеської Республіки, 

іноземних держав та міжнародних організацій» у ст. 310 «Підривна діяльність 

проти Республіки» у ч.1 передбачає кримінальну відповідальність за участь у 

насильницьких діях проти Чехії чи її владних структур, намір порушити 
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конституційну систему, територіальну цілісність або обороноздатність 

Чеської Республіки або знищити її суверенітет [10]. 

За ч. 2 ст. 310 КК Республіки Чехії суб’єкт правопорушення підлягає 

кримінальному покаранню, якщо вчиняє такі протиправні дії, передбачені ч.1 

цієї статті: а) як член організованої групи; б) якщо його дії призвели до 

настання тяжких наслідків у вигляді тяжких тілесних ушкоджень щонайменше 

двом особам або смерті; в) якщо такі дії завдали значної шкоди; г) створюють 

серйозну загрозу для міжнародної позиції Чеської Республіки або д) коли 

республіка перебуває в стані війни [3]. 

Як слідує з аналізу кримінального законодавства, у кримінальних 

законах зарубіжних країн посягання на територіальну цілісність може 

утворювати одну з форм об’єктивної сторони державної зради чи інших 

злочинних діянь. На відміну від України, у кримінальних кодексах низки 

зарубіжних держав окремо криміналізовано у вигляді спеціальної статті певні 

посягання проти державного та народного суверенітету. Це, зокрема, вступ у 

змову з іноземною державою з метою спровокувати іноземну агресію 

(Австрія, Франція, Швейцарія) [56, с. 436-437], збройний заколот, повстання 

та інші [56, с. 407]. 

На жаль, відповідей на всі проблемні питання в межах законодавства 

зарубіжних держав немає. Тому й критика КК України, протиставлення його 

законодавству зарубіжних держав, де нібито все ліпше й досконаліше, є 

безпідставною, оскільки вміле застосування кримінального закону України 

цілком може забезпечити виконання поставлених перед ним завдань. Основна 

проблема сьогодення в цій галузі – це не недоліки кримінального 

законодавства (яких ніхто й не заперечує), а його неправильне застосування 

чи, імовірніше, не застосування на практиці [109,с. 50]. 

Щодо питання про санкції за вчинення протиправних дій проти основ 

народного суверенітету, то зазначимо, що найбільш суворі покарання 

передбачено в КК Республіки Білорусь (ст. 357) за «захоплення або утримання 

державної влади в неконституційний спосіб, якщо вони спричинили загибель 
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людей або пов’язані з убивством». Такі дії караються позбавленням волі на 

строк від десяти до двадцяти п’яти років або довічним ув’язненням чи 

стратою; КК Франції (ст. 412-6) за «керівництво повстанням або організацію 

повстання» передбачає настання кримінальної відповідальності у вигляді 

довічного кримінального ув’язнення й штрафу в розмірі 5000000 франків; у 

КК Королівства Данії (ст. 98) «будь-яка особа, яка з іноземною допомогою, з 

використанням сили або з погрозою її застосування здійснює діяння, 

спрямоване на те, щоб підвести Датську Державу або будь-яку її частину під 

дію іноземних правил або на відділення будь-якої частини від держави» 

підлягає тюремному ув’язненню на будь-який термін, аж до довічного 

тюремного ув’язнення; у КК Республіки Польща (ст. 127) за «дії особи, яка, 

маючи на меті позбавлення незалежності, відділення частини території або 

насильницьку зміну конституційного ладу Республіки Польща, учиняє дії в 

змові з іншими особами, безпосередньо спрямовані на здійснення цієї мети» 

передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на мінімальний термін від 

десяти років, позбавлення волі на двадцять п’ять  років або покарання у 

вигляді позбавлення волі на все життя; у КК Литовської республіки (ст. 114) 

за «організацію або здійснення державного перевороту з використанням 

збройних сил або якщо такі дії призвели до серйозних наслідків» настає 

кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від десяти 

до двадцяти років або пожиттєвого позбавлення волі, а у випадку «якщо буде 

піднято зброю або станеться бій між повстанцями й силами, що вірні 

легітимній владі, або повстання спричинить шкоду приватній або державній 

власності, спричинить пошкодження телеграфних, телефонних, залізничних 

або інших комунікацій, буде вчинено тяжке насильство над людьми, що 

призведе до суттєвої шкоди» ‒ такі дії караються тюремним ув’язненням на 

строк від двадцяти п'яти до тридцяти років; у КК Іспанії (ст. 473) за 

«підбурення повсталих, спонукання або підтримку повстання, а також 

основних його керівників» призначається покарання у вигляді тюремного 
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ув’язнення на термін від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти років та позбавлення 

права займати відповідні посади на той самий строк. 

Отже, санкції аналізованих статей КК окремих зарубіжних держав схожі 

із санкціями, які передбачив законодавець у статтях 109 та 110 КК України, 

утім, суворіші, що відповідає класифікації злочинів відповідно до ступеня їх 

тяжкості. Проте видається, що, з одного боку, відповідні міри покарання є 

надмірно високими, оскільки покарання у вигляді позбавлення волі на строк 

до тридцяти років (КК Литовської Республіки), довічного позбавлення волі 

(КК Франції, Королівства Данії, Республіки Польща) або страти (КК 

Республіки Білорусь) прирівнюється до покарань, яке встановлюють за 

найбільш тяжкі та зухвалі злочини. Однак з іншого – законодавець удається до 

жорстких заходів для попередження відповідних злочинів, оскільки факт 

засудження особи до тридцяти років позбавлення волі, довічного позбавлення 

волі або страти викликає в неї страх перед такою суворою мірою покарання. 

За названих умов таке покарання видається справедливим, оскільки дії щодо 

захоплення або утримання державної влади в неконституційний спосіб, зміни 

меж території або державного кордону можуть спричинити загибель 

(убивство) людей або інші тяжкі наслідки. Тому висока міра покарання 

слугуватиме засобом стримування від учинення злочинних дій, що посягають 

на відносини у сфері охорони народного суверенітету. Утім, на відміну від КК 

України, КК аналізованих нами зарубіжних держав не передбачають такого 

додаткового покарання, як конфіскація майна. Натомість у КК Франції, Іспанії 

та інших країн застосовують поряд з позбавленням волі також штраф та 

позбавлення права займати відповідні посади на певний строк. 

Позитивним уважаємо положення кримінального законодавства Іспанії 

та ФРН у частині деталізації протиправних дій, які безпосередньо 

характеризують посягання на народний суверенітет, наприклад, 

«самопроголошення окремої території незалежною державою, збройне 

захоплення влади, спроби об’єднати територію однієї держави-члена повністю 
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або частково в іншу державу-члена або відокремити частину члена держави 

від неї» тощо. 

Уважаємо за доцільне врахування в законотворчому процесі України 

правового досвіду окремих зарубіжних держав (ст. 337 КК Республіки Молдова 

та ст. 114 КК Литви) щодо можливості запровадження процедури звільнення 

громадянина України від кримінальної відповідальності за окремі протиправні 

дії, що посягають на основи народного суверенітету за певних умов 

(можливості звільнення, а не обов’язку), наприклад: 

1) якщо особа на виконання отриманого злочинного завдання (наказу) 

ніяких протиправних дій не вчинила; 

2) особа добровільно повідомила правоохоронні органи про намір 

(отримане завдання) учинити злочин; 

3) особа добровільно й у повному обсязі сприяла розслідуванню, надаючи 

вичерпні фактичні дані про дії, що планувалися (готувалися) або вже були 

вчинені та в повному обсязі відшкодувала спричинені збитки. Стосовно цього 

зазначимо, що свідоме прагнення винного покаятись, визнати свою вину, 

активно сприяти розслідуванню злочину має обов’язково враховуватися як 

слідчим під час досудового розслідування, так і суддею під час розгляду 

справи по суті. Справедливою також видається позиція А. Лобанової, яка 

наголошує, що було б доцільно умовою звільнення від кримінальної 

відповідальності вважати відсутність шкоди для інших осіб чи відшкодування 

завданої шкоди, а також виконання обов’язку дати правдиві показання [98, с. 

49]. За таких умов доречно, щоб законодавець України передбачив можливість 

та підстави звільнення особи (тільки громадянина України) від кримінальної 

відповідальності за посягання на основи народного суверенітету. 

Загалом дослідження щодо вирішення проблеми кримінальної 

відповідальності за порушення відносин у сфері охорони народного 

суверенітету дає підстави для наведеного нижче висновку. У тій чи іншій 

формі (зазвичай цe в складі більш загальних норм) у кримінальному 

законодавстві зарубіжних держав криміналізовано посягання на суверенітет 
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держави та народу, що свідчить про неабияку значимість суспільних відносин 

у цій сфері для становлення й функціонування як держави загалом, так і 

громадянського суспільства зокрема. Тому й розробка та вдосконалення 

вітчизняної концепції кримінально-правової охорони народного суверенітету 

має відбуватися з урахуванням кримінально-правових положень розвинених 

країн світу та передусім країн Європейського Союзу [198]. 

1.4. Соціальна обумовленість криміналізації діянь, які посягають на 

основи суверенітету українського народу 

 

Попри дискусію серед науковців щодо змістовного наповнення поняття 

народного суверенітету, про що йшлося в попередніх підрозділах 

дослідження, у суспільстві склалося певне ставлення до згаданої дефініції. До 

того ж формування такого ставлення тривало протягом усього історичного 

розвитку громади: від фактичного ігнорування до відкритого заперечення, не 

говорячи про кримінально-правову охорону. Влучною є позиція А. 

Селіванова, відповідно до якої поняття суверенітету формувалося історично 

стосовно держави, народу та суб’єктів монархічної влади, а тому за своїм 

історичним походженням суверенітет є насамперед політичною ідеєю, яка з 

часом перетворилася на конституційно-правову категорію з важливими 

політичними й соціально-економічними складовими. Саме виходячи з 

доктрини народного суверенітету отримало політичне визнання й 

конституційне закріплення визначення джерела всіх форм влади, що 

відображено в ст. 5 Конституції України, і яке на сьогодні сприймається в 

суспільстві як непорушний постулат: носій і єдине джерело влади в Україні ‒ 

народ [149, с. 66]. 

Потреба в кримінально-правовій охороні народного суверенітету як 

важливої складової його забезпечення з боку держави є безумовною. 

Криміналізація діянь, які посягають на основи народного суверенітету, 
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здійснювалася паралельно зі становленням самого суверенітету, поступового 

суспільного усвідомлення його ролі та непорушності. 

З давніх часів прослідковується усвідомлення важливості забезпечення 

суспільної безпеки та ролі в цьому процесі держави. Попри значні протиріччя 

та нескінченні суспільні потрясіння здавна відбувається формування 

суспільної думки щодо вагомості народного суверенітету, а також хоча й не в 

сучасному розумінні, проте безумовної необхідності його захисту. 

Ще Аристотель, розмірковуючи про суспільно-політичний лад та 

переваги народовладдя, зазначав: «Як би там не було, демократичний лад 

становить велику безпеку й рідше спричиняє внутрішні звади, ніж лад 

олігархічний. В олігархіях таяться зародки двоякого роду безладів: розбрати 

один з одним і з народом; у демократіях же – тільки з олігархією; сам проти 

себе народ – і це варто підкреслити – бунтувати не стане» [16,с. 123]. До того 

ж безпека не може бути сама по собі, адже «повинна бути насамперед їжа; 

потім – ремесла (людське життя має потребу в багатьох знаряддях); по-третє, 

зброя (зброя потрібна для членів держави як для підтримки влади проти тих, 

хто не підкоряється всередині держави, так і проти зовнішніх ворогів, якщо 

вони спробують завдати образу)...» [16, с. 126]. 

Але подібні міркування аж ніяк не роблять з противників такого погляду 

правопорушників. Адже для того, щоб визначити діяння як злочин, потрібно 

його криміналізувати, особливо, якщо діяння не належать до категорії так 

званих кваліфікованих злочинних посягань, серед яких головну увагу 

привертають убивства, крадіжки, різного роду обмани тощо, які 

супроводжують людство протягом усієї історії його існування, навіть до 

виникнення державності. 

У подальшому, щоб захистити себе від злочинів, людство в особі 

уповноваженого органу – держави – установлювало, які суспільно небезпечні 

діяння треба  визнати злочинами. 

За відносної однозначності позицій дослідників щодо поняття 

криміналізації існує низка дискусійних положень стосовно критеріїв для 
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визнання діяння злочином та сутнісного наповнення самого процесу [67, с. 

104; 119, с. 17; 15, с. 91; 179, с. 7]. Зокрема, на думку П. Л. Фріса, 

криміналізація – це процес виявлення суспільно небезпечних видів людської 

поведінки, визнання на державному рівні необхідності, можливості й 

доцільності кримінально-правової боротьби з ними та закріплення їх як 

злочинів у законі про кримінальну відповідальність [176, с. 20]. Так само В. Н. 

Кудрявцев зазначав, що криміналізація – це загальне поняття, яке охоплює як 

процес, так і результат визнання певних видів діянь злочинними й караними 

[119,с. 17]. Принципово не відрізняючись у визначенні досліджуваного 

поняття, О. І. Коробєєв наводить систему умов, які обумовлюють процес 

криміналізації тих або інших явищ у сучасному суспільстві [81, с. 59]. 

Водночас у науці кримінального права відсутня одностайність позицій 

щодо передумов криміналізації суспільно небезпечних діянь. Скажімо, на 

переконання Ю. А. Турлової, аналіз необхідності криміналізації суспільно-

небезпечних діянь належить до сфери досліджень кримінологічної 

спрямованості, зокрема питань запровадження кримінологічної експертизи 

наявних та нових кримінально-правових законів [167, с. 13]. Серед науковців-

кримінологів була поширена позиція щодо вимог до криміналізації, яку 

озвучено в 1989 р. у рішеннях Всесоюзної науково-практичної конференції з 

обговорення проблем кримінологічного обґрунтування кримінально-правових 

норм, про те, що «…соціальне обґрунтування кримінально-правової норми за 

значущістю зумовлюючих його елементів є переважно кримінологічним, 

становить кримінологічне підґрунтя останньої та є предметом не 

кримінального права, а широкого спектра суспільних наук, зокрема соціології, 

а в юридичній їх царині – предметом кримінології» [65, с. 12]. В. М. Кудрявцев 

і В. Е. Емін твердили, що проблемами криміналізації та декриміналізації діянь 

повинна займатися не тільки наука кримінального права [93, с. 46–50]. Тож 

уважаємо слушною думку Ольховенка О. І., який указує, що потрібно 

відрізняти поняття «соціально-правової обумовленості криміналізації діянь» 

від поняття «криміналізації діянь», а тому криміналізацією є як процес, так і 
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результат визначення певних видів діянь злочинними й караними [116, с. 87–

104]. 

На наш погляд, ця проблема є предметом науки саме кримінального 

права. Натомість – соціально-правова зумовленість криміналізації діянь, 

зокрема й аналізованих нами, є чинниками, причинами таких заборон. 

Дослідження різних джерел стосовно вимог криміналізації діянь свідчить про 

те, що є різноманітні класифікаційні системи таких передумов. 

Розглядаючи підстави чи фактори криміналізації діянь,зокрема й 

передбачених статтями 109, 110 КК України, важливо навести визначення, яке 

запропонував В. М. Кудрявцев: «Підставами криміналізації виступають 

процеси, що відбуваються в матеріальному й духовному житті суспільства, 

розвиток яких породжує об’єктивну необхідність кримінально-правової 

охорони тих чи інших цінностей» [119, с. 204].  

Так само Н. О. Лопашенко, С. Г. Келіна та А. В. Наумов назвали такі 

підстави криміналізації: 1) існування суспільно небезпечної поведінки, яка 

потребує кримінально-правової заборони; 2) відносна поширеність суспільно 

небезпечних діянь; 3) зміна уявлень про ступінь суспільної небезпеки діяння; 

4) зміна загальновизнаної моральної оцінки відповідного діяння; 5) виконання 

державою міжнародно-правових обов’язків з охорони прав людини [94, с. 

130]. Раніше не розглянутою виступає лише підстава про виконання державою 

міжнародно-правових обов’язків з охорони прав людини. Отже, 

проаналізувавши позиції вчених щодо критеріїв криміналізації, зазначимо, що 

посягання на основи народного суверенітету України, які виражаються у 

вчиненні злочинів, передбачених статтями 109, 110 КК України, підпадають 

під доктринальні трактування та знаходять відображення майже в усіх 

принципах криміналізації суспільно небезпечних діянь. 

Соціальна зумовленість будь-якої кримінально-правової норми в 

чинному законодавстві про кримінальну відповідальність визначається 

різними за значимістю соціальними, політичними, психологічними та іншими 

чинниками, установлення й розкриття яких дає змогу аргументувати 
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необхідність кримінально-правової охорони народного суверенітету [83,с. 

113–123]. Щодо цього в юридичній літературі існують різні підходи до 

проблем соціальної обумовленості кримінально-правових заборон (різних 

варіантів систем передумов криміналізації). Учені В. М. Кудрявцев, П. С. 

Дагель, Г. А. Злобін та інші систему таких передумов запропонували в праці 

«Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и 

декриминализация» [119, с. 151]. Свій підхід вони вбачають у системі 

принципів, які загально можна сформулювати так: 1) принципи, що 

виражають суспільну необхідність і політичну доцільність установлення 

кримінальної відповідальності (це соціальні й соціально-психологічні 

принципи, що забезпечують соціальну адекватність криміналізації, її 

припустимість з огляду основних характеристик соціальних систем і процесів 

суспільного розвитку, відповідності кримінально-правової норми рівню, 

характеру суспільної свідомості та стану громадської думки); 2) принципи, що 

визначають вимоги внутрішньої логічної несуперечності системи норм 

кримінального права (несуперечності між нормами кримінального права й 

кримінального процесуального права, а також інших галузей права ‒ 

конституційного, господарського, адміністративного, цивільного, земельного 

тощо) [119, с. 210]. Першу групу принципів з названої системи утворюють 

принципи: суспільної небезпеки; відносної поширеності діяння; помірності 

позитивних і негативних наслідків криміналізації; кримінально політичної 

адекватності криміналізації [119, с. 210–220]. Друга група принципів, 

найважливішими з яких є такі, як: конституційна адекватність; системно-

правова несуперечливість криміналізації конкретного діяння; міжнародно-

правова необхідність й допустимість криміналізації; процесуальна 

здійсненність переслідування (загальноправові передумови); відсутність 

прогалин у законі й надмірність заборони; визначеність, єдність термінології 

та повнота складу (соціально-правова передумова) [119, с. 228–240]. М. Й. 

Коржанський уважає, що «…соціальна обумовленість кримінально-правової 

заборони визначається в основному соціальною цінністю суспільних відносин, 



69 
 

економічними чинниками й ефективністю правової охорони» [80, с. 171]. 

Цікавою є позиція Ю. Е. Пудовочкіна щодо системи соціальної обумовленості 

кримінально-правової заборони, до якої учений відносить: соціально-

кримінологічні засади кримінально-правової заборони; етичні засади 

кримінально-правової заборони; міжнародно-правові засади кримінально-

правової заборони; культурно-історичні засади кримінально-правової 

заборони [136, с. 141–176]. О. В. Зражевський, О. І. Габро до чинників 

соціальної обумовленості заборон зараховують: соціально-економічний; 

нормативний; кримінологічний; історичний; міжнародно-правовий [69, с. 13–

22; 45, с. 254–266]. Щодо вирішення проблем принципів (чинників, засад, 

підстав тощо) соціальної обумовленості заборон підтримуємо твердження 

професора П. А. Воробея, що з усієї сукупності соціальних чинників 

кримінально-правової заборони суспільно небезпечних діянь, а в нашому 

випадку, передбачених статтями 109, 110 КК України, має бути виділено 

передусім ті, які безпосередньо викликали необхідність установлення в законі 

цієї кримінально-правової норми й зумовили її необхідність та важливість на 

сьогодні [44, с. 9]. Не можна оминути увагою концепцію криміналізації 

суспільно-небезпечних діянь, що розробив професор М. І. Хавронюк, яка 

об’єднує наявні в теорії кримінального права вимоги (умови) криміналізації 

злочинних посягань [179, с. 504]. 

Отже, маючи названі теоретичні підвалини проблеми та на підставі 

аналізу наявних позицій стосовно зумовленості кримінально-правових 

заборон, звернемо увагу на те, що всі вони не суперечать одна одній, а лише 

слугують їх доповненням. Тому не вдаючись у детальний аналіз різних 

концептуальних підходів до вирішення проблеми соціальної зумовленості 

правових норм (заборони), перспективними, на нашу думку, для теорії 

кримінального права та практики застосування норм права є підходи, що 

пов’язують її розв’язання з установленням чинників зумовленості закону про 

кримінальну відповідальність [24, с.  21]. Безперечно, заслуговують на увагу 

ті з них, які були підставою встановлення кримінальної відповідальності за 



70 
 

злочини проти основ народного суверенітету України (статті 109. 110 КК 

України). 

У науці кримінального права звертають увагу й на те, що криміналізація 

того чи іншого діяння має відбуватися не довільно, а лише за умови виконання 

законодавцем системи вимог (правил), які висуваються до цього процесу. Такі 

правила в кримінально-правовій літературі називають та групують по-різному 

[174, с. 105; 52, с. 67–74; 81, с. 69; 95, с. 75–95; 119, с. 204–206]. Здійснивши 

комплексний аналіз кримінально-правової літератури, доходимо висновку, що 

попри істотно різні підходи до систематизації правил (вимог), які висувають 

до процесу криміналізації діянь, за змістом усі вони майже однакові. Як 

влучно зауважує Д. Ю. Степаненко, дискусія між вітчизняними науковцями 

точиться не стільки щодо правил криміналізації, скільки стосовно їх 

систематизації (групування) та узагальнювальної назви таких вимог [163, с. 

25].  

Не заглиблюючись у дискусії стосовно аналізу посягань на основи 

народного суверенітету, передбачені статтями 109, 110 КК України, будемо 

використовувати концепцію, яку запропонував М. І. Хавронюк. На нашу 

думку, вона найбільш вдало об’єднує всі наявні вимоги щодо процесу 

криміналізації діянь. 

Учений виділяє такі умови криміналізації діянь: 1) соціально-

психологічного характеру; 2) кримінологічного характеру; 

3) загальноправового характеру; 4) кримінально-правового характеру; 

5) кримінально-процесуального характеру; 6) техніко-юридичного характеру 

[179, с. 8–9]. 

Згідно з умовами соціально-психологічного характеру діяння може бути 

криміналізоване, якщо це обумовлено його явною або відносною 

аморальністю чи правосвідомістю населення, представників законодавчого й 

правозастосовних органів. Дії, передбачені диспозиціями статей 109, 110 КК 

України, а саме: насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і 
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недоторканність України мають досить високий рівень аморальності, адже 

особи, які їх учиняють, чітко усвідомлюють, що своїми діяннями вони 

спричиняють істотну шкоду державі (зокрема підривають її діяльність у 

частині виконання покладених на неї обов’язків), а також усьому українському 

народові як невід’ємної та основної її складової. 

Тобто попри те, що такі винні особи усвідомлюють, що ці діяння явно 

порушують вимоги Конституції України та регулятивного законодавства, а 

також розуміють, які негативні наслідки ці діяння тягнуть за собою, вони все 

ж таки їх учиняють. Винні особи нехтують не лише державними заборонами у 

вигляді норм кримінального закону, але й усієї спільноти, яка проживає на 

території української держави, зневажають волю законодавця та свідомо 

порушують нормальний процес виконання компетентними органами своїх 

функцій. 

Відповідно до умов кримінологічного характеру діяння може бути 

криміналізоване лише в разі, якщо боротьба з ним кримінально-правовими 

засобами може стати ефективною й прогнозовані побічні соціальні наслідки 

криміналізації не є негативними [179, с. 8]. До того ж, як справедливо зазначає 

переважна більшість дослідників цього процесу, криміналізація того чи 

іншого діяння має бути тільки крайнім кроком з боку держави та буде 

виправданою лише в тому випадку, коли всі інші заходи в боротьбі з 

конкретним видом протиправної поведінки є неефективними [52, с. 67; 131, с. 

103; 122, с. 19; 179, с. 8–9].  

Необхідність боротьби з посяганнями на основи народного суверенітету 

саме засобами кримінального закону було доведено багаторічним існуванням 

кримінально-правової заборони таких діянь, яка діє на території незалежної 

України протягом її існування. Саме засобами кримінального закону бореться 

з цим суспільно небезпечним явищем і переважна більшість зарубіжних країн 

з моменту створення державності як такої під різними формами. 

Що ж до умов загальноправового характеру зазначимо, що під ними 

розуміється відповідність нової кримінально-правової заборони: 
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а) Конституції України; б) міжнародним договорам, ратифікованим ВРУ; 

в) іншим законам України [179, с. 9]. 

Поетапно розглядаючи криміналізацію зазначених вище діянь, 

наголосимо, що приписи статей 109, 110 КК України відповідають вимогам 

Конституції України, Закону України «Про основи національної безпеки» та 

інших нормативно-правових актів. 

Згідно з умовами кримінально-правового характеру не підлягає 

криміналізації діяння: а) яке не відповідає визначеним у кримінальному законі 

ознакам злочину, зокрема не є власне діянням, не може бути винним і 

вчинюватися суб’єктом злочину; б) яке вже визнане злочином; 

в) криміналізація якого спричинить небажану конкуренцію норм КК України 

або іншим чином може суттєво ускладнити процес кваліфікації злочинів та 

сприяти помилкам у кваліфікації [179, с. 9]. Детально розглянувши зміст усіх 

діянь, описаних статтями 109, 110 КК України, доходимо висновку, що їх зміст 

і форма описання загалом відповідає наведеним умовам кримінально-

правового характеру. 

До умов кримінального процесуального характеру належить можливість 

доказування факту вчинення цього діяння кримінальними процесуальними 

засобами. Розглядаючи цю вимогу з точки зору положень статей 109, 110 

КК України, зазначимо, що останні події в Україні, особливо в період 2014-

2017 рр., призвели до значного збільшення кількості випадків протиправних 

посягань на основи народного суверенітету України, за якими було відкрито 

кримінальні провадження. Вивчення матеріалів як кримінальних справ (до 

2012 року), так і кримінальних проваджень показує, що доказування таких 

фактів досить успішно здійснювалося з використанням процесуальних 

механізмів, виписаних у КПК України 1960 р., так само й положень 

КПК України 2012 р. 

Згідно з умовами техніко-юридичного характеру будь-яке діяння треба 

криміналізувати, дотримуючись певних термінологічних вимог, а також  

вимог логіки тощо. Інакше кажучи, діяння, що криміналізується, має бути 
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визначено в законі з точністю, необхідною для права [179, с. 9]. Попри те, що 

ці умови є техніко-юридичними, їх невиконання може ускладнити розуміння 

та застосування норм КК України. У досліджуваних статтях кримінального 

закону деякі порушення цих умов трапляються (про що докладно йтиметься в 

наступних розділах дисертаційного дослідження), проте вони не є такими, що 

призводять до повної неможливості застосування КК у цій частині. 

У юридичній літературі обґрунтовано зазначено, що суспільна 

небезпека злочинного посягання визначається об’єктивними й суб’єктивними 

ознаками неоднаково, й саме визначальними з них є об’єктивні ‒ об’єкт 

злочину, об’єктивна сторона, небезпека та характер діяння, тяжкість 

заподіяної шкоди тощо [80, с. 64]. Тобто суспільна небезпека аналізованого 

діяння визначається й тим, що воно порушує встановлені принципи й форми 

діяльності суспільного співжиття, діяльності з давання свідком показань або 

експертом чи перекладачем виконання покладених на них обов’язків тощо. 

Дослідники проблем криміналізації справедливо зауважують, що суспільна 

небезпека діяння залежить від способу його вчинення та від інтенсивності 

посягання [147, с. 24]. Скажімо, М. І. Панов слушно стверджує, що спосіб 

учинення злочинів відображає якісну своєрідність виконання посягання й 

багато в чому визначає характер шкоди, що може бути заподіяна суспільним 

відносинам, а інтенсивність способу значно позначається на інтенсивності 

посягання загалом, що безпосередньо впливає на розмір завданої шкоди, а 

через неї – на тяжкість наслідків, які настали [120, с. 127–143]. 

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Кримінально-правові засади охорони основ суверенітету України та 

народного суверенітету законодавець закріпив у статтях 109 і 110 КК України, 

які встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення дій, спрямованих 

на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 
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державної влади, та, відповідно, посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України. Зміст зазначених заборон залишається усталеним 

протягом багатьох років, демонструючи в цій частині стабільність 

кримінального законодавства. 

Через підвищену суспільну небезпеку посягань на основи суверенітету 

Українського народу простежується тенденція до посилення кримінально-

правових наслідків за їх учинення та обмеження можливостей для 

застосування до порушників некаральних заходів кримінально-правового 

впливу. 

Системне тлумачення літературних і нормативно-правових джерел, а 

також відповідних положень рішень Конституційного Суду України дало 

змогу сформулювати такі ознаки принципу суверенітету Українського народу: 

1) верховенство влади народу, сутністю якого є право приймати 

остаточні та обов’язкові до виконання рішення; 

2) повнота влади народу, яка характеризується обсягом його владних 

повноважень. 

2. Досліджено механізм правового регулювання відносин із 

забезпечення суверенітету Українського народу, який складають дві 

взаємопов’язані стадії. Перша – найважливіша стадія – пов’язана з 

нормативною регламентацією правового статусу народу як носія суверенітету 

та єдиного джерела влади в державі та конституційно-правових 

правовідносин, що виникають з огляду на це. За юридичною природою 

народний суверенітет є вираженням конституційно-правових відносин, а 

народ – суб’єктом народного суверенітету, який виявляється як прояв 

державної волі її громадян, що реалізується через конституційні інститути 

народного волевиявлення, вибори, усеукраїнський референдум, інші форми 

безпосередньої демократії, а також через єдиний представницький орган 

усього народу – Верховну Раду України. Це основні форми реалізації 

народного суверенітету, які законодавчо закріплено в розділах ІІІ, ІV та V 

Конституції України. Оскільки ж тільки народ висловлює свою суверенну 
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волю, установлює основні принципи організації держави й суспільства, то 

Конституція є єдиним юридичним актом, яка проголошує й захищає 

суверенітет народу. 

Друга стадія пов’язана з виникненням суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків суб’єктів конституційно-правових правовідносин. Особливістю 

механізму правового регулювання на цій стадії є те, що права громадян мають 

бути захищеними з моменту вступу в конституційно-правові правовідносини 

й до їх припинення. 

3. Доведено, що наявна в Україні система кримінально-правової охорони 

народного суверенітету з урахуванням останніх подій на Донбасі та в Криму 

потребує оновлення й повинна містити адекватну відповідь на нинішні та 

можливі форми загроз у цій сфері. Виділення злочинних посягань проти 

народного суверенітету зумовлено потребами кримінально-правової науки й 

практики. Це надає можливість забезпечити комплексний підхід до протидії 

найбільш небезпечним загрозам для народного й державного суверенітету 

України. 

Установлено, що в тій чи іншій формі (зазвичай цe в складі більш 

загальних норм) у кримінальному законодавстві зарубіжних держав 

криміналізовано посягання на суверенітет держави та народу, що свідчить про 

неабияку значимість суспільних відносин у цій сфері для становлення й 

функціонування як держави загалом, так і громадянського суспільства 

зокрема. Тому й розробка та вдосконалення вітчизняної концепції 

кримінально-правової охорони народного суверенітету має відбуватися з 

урахуванням кримінально-правових положень розвинених країн світу та 

передусім країн Європейського Союзу. 

4. Соціальна обумовленість будь-якої кримінально-правової норми в 

чинному законодавстві про кримінальну відповідальність визначається 

різними за значимістю соціальними, політичними, психологічними та іншими 

чинниками, установлення й розкриття яких дає змогу аргументувати 

необхідність кримінально-правової охорони народного суверенітету. Під час 
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аналізу посягань на основи народного суверенітету, передбачені статтями 109, 

110 КК України, було використано концепцію професора М. І. Хавронюка, 

яка, на нашу думку, найбільш вдало об’єднує всі наявні вимоги щодо процесу 

криміналізації діянь. 

Відповідно до умов соціально-психологічного характеру дії щодо 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України характеризуються досить високим рівнем 

аморальності, адже особи, які їх учиняють, чітко усвідомлюють, що своїми 

діяннями вони спричиняють істотну шкоду державі (зокрема підривають її 

діяльність у частині виконання покладених на неї обов’язків), а також усьому 

українському народові як невід’ємної та основної її складової. Винні особи 

нехтують не лише державними заборонами у вигляді норм кримінального 

закону, але й усієї спільноти, яка проживає на території української держави, 

зневажають волю законодавця та свідомо порушують нормальний процес 

виконання компетентними органами своїх функцій. 

З огляду на умови кримінологічного характеру необхідність боротьби з 

посяганнями на основи народного суверенітету саме засобами кримінального 

закону було доведено багаторічним існуванням кримінально-правової 

заборони таких діянь, яка діє на території незалежної України протягом її 

існування. Саме засобами кримінального закону бореться з цим суспільно 

небезпечним явищем і переважна більшість зарубіжних країн з моменту 

створення державності як такої під різними формами. 

Згідно з умовами загальноправового характеру криміналізація 

протиправних діянь, передбачених статтями 109, 110 КК України, відповідає 

вимогам Конституції України, Закону України «Про основи національної 

безпеки» та інших нормативно-правових актів. 

Дослідивши зміст протиправних діянь, описаних у статтях 109, 110 КК 

України, установлено, що їх зміст і форма описання загалом відповідає умовам 

кримінально-правового характеру. 
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Відповідно до умов кримінального процесуального характеру 

доказування фактів протиправних посягань на основи народного суверенітету 

України, за якими було відкрито кримінальні провадження, досить успішно 

здійснюється з використанням процесуальних механізмів, виписаних у КПК 

України.  

Згідно з умовами техніко-юридичного характеру  будь-яке діяння треба 

криміналізувати, дотримуючись певних термінологічних вимог, а також вимог 

логіки тощо, які простежуються при конструюванні законодавцем статей 109, 

110 КК України. 
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РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ 

ОСНОВ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ТА ОСНОВНІ 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ УЧИНЕННЯ 

У розділі здійснимо спробу дослідити представлені в науці 

кримінального права положення щодо змісту ознак складів злочинів проти 

суверенітету Українського народу (статті 109, 110 КК України). Ґрунтуючись 

на висновках дослідників, проведемо аналіз чинного законодавства відповідно 

до об’єктивних потреб кримінально-правового регулювання у сфері охорони 

суверенітету Українського народу. Розглянемо висловлені пропозиції 

стосовно внесення змін до законодавства про кримінальну відповідальність та 

запропонуємо власне бачення підвищення ефективності законодавчих засобів 

кримінально-правової протидії досліджуваним посяганням. 

 

2.1. Юридичний аналіз складів злочинів проти основ суверенітету 

Українського народу 

 

Будь-яке дослідження проблем кримінальної відповідальності за певний 

злочин починається з аналізу об’єкта злочину. Саме об’єкт визначає соціальну 

сутність злочину та має велике значення для встановлення ступеня його 

тяжкості. Характеристики об’єкта впливають на зміст ознак об’єктивної 

сторони злочину, а також є важливими для встановлення форми вини, мотивів 

і мети скоєння злочину. Систематизація норм Особливої частини КК 

здійснюється на підставі ознак об’єкта злочину. Погодимося з відомою тезою 

Б. С. Утевського: «За об’єктом злочину приховується насамперед  природа тієї 

чи іншої категорії злочинів, того чи іншого конкретного складу»  [172]. 

Водночас об’єкт злочину – одна з найбільш обговорюваних проблем у науці 

кримінального права.  
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Частіше всього під об’єктом злочину розуміють суспільні відносини, на 

які посягає злочин, завдаючи їм певної шкоди, і які перебувають під охороною 

закону про кримінальну відповідальність [87]. Найбільш відомою 

альтернативною концепцією є розуміння об’єкта злочину як цінностей або 

благ. Скажімо, на думку Є. В. Фесенка, об’єкт злочину ‒ це «різноманітні 

об’єкти матеріального світу, зокрема й сама людина, які мають істотне 

значення для окремих осіб, соціальних груп і суспільства  загалом» [173].    

Дуже важливим для розуміння об’єкта злочину є те, що «цінності», 

«життєві інтереси», «блага» тощо не існують поза суспільними відносинами. 

У межах суспільних відносин певні блага та цінності отримують соціальну 

значимість, яка зрештою зумовлює правове регулювання. Абсолютних 

соціальних цінностей, тих, які існують поза межами суспільних відносин, не 

існує. Саме тому, на нашу думку, правильним залишається розуміння об’єкта 

злочину як суспільних відносин. 

У дослідженні щодо класифікації об’єктів злочинів будемо 

використовувати найбільш загальновизнані положення про загальний, 

родовий, видовий та безпосередній об’єкти злочину. 

Погоджуємося з висновками М. А. Рубащенка, який визначає видовий 

об’єкт злочинів, передбачених статтями 109 та 110 КК України, як: «суспільні 

відносини, що забезпечують основи суверенітету Українського народу». 

Науковець правильно зазначає, що ці дві статті «забезпечують дотримання 

положень, передбачених статтями 5 і 73 Конституції України, які  сукупно й 

становлять основні правові засади народного суверенітету: 1) носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює цю 

владу безпосередньо й через органи державної влади та місцевого 

самоврядування; 2) право визначати й змінювати конституційний лад в 

Україні належить винятково народові й не може бути узурповане державою, її 

органами або посадовими особами; 3) тільки всеукраїнським референдумом 

вирішується питання про зміну території України» [145]. 
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Дослідники приділяють значну увагу безпосередньому об’єкту дій, 

спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади (ст. 109 КК).  

Зокрема, І. В. Діордіца провів одне з перших монографічних досліджень 

проблематики кримінальної відповідальності за цей злочин та визначив його 

безпосередній об’єкт – «конституційна безпека (як частина національної 

безпеки) України у сфері нормального функціонування конституційного ладу 

та нормального функціонування державної влади в Україні» [54, с. 81].  

Висловлено й інші пропозиції щодо змісту безпосереднього об’єкта 

досліджуваного злочину в контексті безпеки держави: «внутрішня безпека 

держави у двох головних сферах – у сфері функціонування конституційного 

ладу й у сфері діяльності державної влади» [112, с. 227]; «суспільні відносини, 

що забезпечують внутрішню безпеку України, захист конституційного ладу й 

державної влади в країні» [88, с. 26]; «суспільні відносини у сфері 

забезпечення охорони конституційного ладу та створення й функціонування 

вищих органів державної влади» [113, с. 269]. 

М. І. Хавронюк визначає основний безпосередній об’єкт цього злочину 

як установлений Конституцією й законами України порядок створення та 

діяльності органів державної влади, порушення якого створює загрозу 

національній безпеці в політичній сфері [114, с. 260]. Пізніше він уточнив це 

визначення: «установлений Конституцією й законами України порядок 

утворення та діяльності вищих органів державної влади, порушення якого 

створює загрозу національній безпеці у сфері державної безпеки й у 

політичній сфері» [85, с. 27]. 

Досить цікавою видається пропозиція В. В. Сичевського, Є. І. 

Харитонова та Д. О. Олєйнікова, які визначають безпосередній об’єкт злочину, 

передбаченого ст. 109 КК України, у такий спосіб: «конституційні основи 

реалізації державної влади, єдиним джерелом якої є народ, конституційні 

основи державного формування та існування основних засад конституційного 

ладу України» [151, с. 8]. 
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Значну увагу науковці приділили й дослідженню безпосереднього 

об’єкта посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 

110 КК України).  

Автор монографічного дослідження з питань кримінальної 

відповідальності за цей злочин – М. А. Рубащенко – уважає, що в перших двох 

формах – це національні (внутрішньодержавні) суспільні відносини з охорони 

територіальної цілісності України; у третій та четвертій формах – суспільні 

відносини, які забезпечують охорону територіальної цілісності України у 

сфері реалізації конституційного права вільно поширювати інформацію [143, 

с. 10]. 

М. І. Хавронюк запропонував таке визначення: «національна безпека в 

політичній сфері, яка полягає у відсутності загрози порушення встановлених 

Конституцією, законами України й міжнародними правовими актами 

територіальної цілісності України та порядку визначення її території» [114, с. 

264]. Пізніше він уточнив його так: «національна безпека у сфері державної 

безпеки й у політичній сфері, яка полягає у відсутності загрози порушення 

встановлених Конституцією, законами й міжнародними правовими актами 

територіальної цілісності України та порядку визначення її території» [85, с. 

29]. 

Пропонуються також такі визначення безпосереднього об’єкта злочину, 

передбаченого ст. 110 КК України: «територіальний устрій України, який 

ґрунтується на засадах цілісності її території та державних кордонів» [112, с. 

229];  «суспільні відносини, які виникають з приводу охорони територіальної 

цілісності та недоторканності території України в межах наявних кордонів»  

[113, с. 272]. 

На нашу думку, для визначення безпосередніх об’єктів досліджуваних 

злочинів треба повернутися до питання видового об’єкта. Як зазначалося 

раніше, з цього питання найбільш обґрунтованою видається позиція М. А. 

Рубащенка. Видовим об’єктом злочинів, передбачених статтями 109 та 110 КК 

України, є «суспільні відносини, що забезпечують основи суверенітету 
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Українського народу». Саме таке визначення найбільш чітко передає сутність 

означених суспільно небезпечних діянь як посягань на реалізацію влади 

народом України. Отже, більш послідовно визначати безпосередній об’єкт дій, 

спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади, як суспільні відносини суверенітету 

Українського народу в частині визначення й функціонування конституційного 

ладу та реалізації державної влади. Так само безпосередній об’єкт посягання 

на територіальну цілісність і недоторканність України визначимо як суспільні 

відносини суверенітету Українського народу в частині забезпечення 

територіальної цілісності. 

Додамо, що визначення об’єкта означених посягань у контексті відносин 

суверенітету Українського народу дає змогу обґрунтовано підходити до 

розв’язання складних завдань, пов’язаних з проблематикою, яка отримала в 

науковій літературі назву «право народу на повстання». У ситуації, коли 

особи, які представляють керівництво держави, перестають виконувати свої 

функції, учиняють злочини, повстання проти них не слід розглядати як 

посягання на суверенітет народу. У такій обстановці повстання є проявом 

суверенітету народу, а отже, не порушує відповідні суспільні відносини, а 

відновлює їх. Погодимося з думкою В. І. Шакуна та О. М. Грудзура в тому, що 

об’єктом злочину, передбаченого ст. 109 КК, «виступають тільки суспільні 

відносини, що забезпечують легітимне (законне) формування та 

функціонування вищих органів державної влади. Тому дії, спрямовані на 

насильницьку зміну нелегітимної державної влади, не можуть охоплюватися 

цим складом злочину» [113, с. 270]. М. І. Хавронюк та М. І. Мельник щодо 

цього слушно зазначали, що дії, спрямовані на «захоплення раніше 

узурпованої іншими особами нелегітимної державної влади, не містять складу 

розглядуваного злочину, і якщо фактично вчинене діяння не містить складу 

іншого злочину, мають розглядатися лише в політичній, а не правовій 

площині» [114, с. 261]. 
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Зауважимо також, що наведений підхід до визначення безпосередніх 

об’єктів досліджуваних злочинів слід також розглядати як додатковий 

аргумент до висловленої в першому розділі тези щодо доцільності об’єднання 

в одній статті Особливої частини КК положень щодо кримінальної 

відповідальності як за посягання на конституційний лад, так і за посягання на 

територіальну недоторканність. 

Аналіз диспозиції ст. 109 КК України дає змогу визначити такі форми 

об’єктивної сторони дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади: 

             –  дії, учинені з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу; 

–        захоплення державної влади; 

             –       змова про вчинення дій з метою  насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади; 

            – публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади; 

            –     розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади. 

Основні положення наукової дискусії щодо змісту ознак об’єктивної 

сторони цього злочину полягають у тому, що майже всі дослідники доходять 

висновку, що ч.1 ст. 109 передбачає відповідальність за дії, метою яких є 

тільки насильницька зміна чи повалення конституційного ладу. Водночас 

щодо захоплення державної влади думки науковців розділились: частина 

вважає, що захоплення як зміна чи повалення містить ознаки досліджуваного 

складу злочину тільки коли вчиняється в  насильницький спосіб, на думку ж 

іншої групи, захоплення державної влади може бути як насильницьким, так і 

ненасильницьким. 

Зокрема, В. І. Шакун та О. М. Грудзур зміну конституційного ладу 

визначають як «дії, які всупереч установленому Конституцією України 

порядку змінюють основоположні засади існування й функціонування 



84 
 

держави та суспільства». На їхню думку, повалення конституційного ладу 

представляє собою «дії, спрямовані на ліквідацію закріплених у Конституції 

України основоположних засад (усіх чи окремих) існування й функціонування 

держави та суспільства». Так само захоплення державної влади «полягає в 

здобутті вищої державної влади (установленні контролю над нею) усупереч 

визначеному Конституцією України та законами України порядку». До того ж  

дії щодо зміни чи повалення «мають поєднуватися із застосуванням чи 

потенційною можливістю застосування насильства або погрози його 

застосування». Водночас захоплення влади може, на думку авторів, бути 

здійснене в ненасильницький спосіб [113, с. 270].  

Аналогічної позиції дотримуються також М. І. Мельник та М. І. 

Хавронюк. Вони вважають, що насильницький спосіб притаманний лише діям, 

спрямованим на захоплення чи повалення конституційного ладу, тоді як для 

захоплення державної влади він обов’язковим не є. Окремо дослідники 

зауважують: «у законі не вказується навіть приблизний перелік відповідних 

дій, проте, виходячи з мети їх учинення, до них можна віднести лише такі дії, 

учинення яких може бути засобом її досягнення» [114, с. 262].  

Окрему позицію з цього питання займають В. В. Сичевський, Є. І. 

Харитонов та Д. О. Олєйніков: «у статті 109 КК термін «насильницька» 

стосується лише зміни конституційного ладу… Оскільки законом 

передбачений порядок зміни конституційного ладу України, то зміна 

конституційного ладу з його порушенням і буде вважатися насильницькою» 

[151, с. 11].  

Іншу позицію висловлює В. Я. Тацій. На його думку, ознакою всіх дій, 

про які йдеться в ч. 1 ст. 109, «є насильницький спосіб зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, тобто із застосуванням 

фізичного насильства чи створення загрози його застосування до 

представників державної влади, осіб, які виконують функцію її охорони, або 

осіб, які перешкоджають учиненню таких дій» [91, с. 8; 88, с. 27].  
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Схоже бачення цієї проблеми представили й автори науково-

практичного коментаря до кримінального кодексу під редакцією С. С. Яценка. 

До форм об’єктивної сторони досліджуваного злочину вони відносять «дії, 

спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу» та 

«дії, спрямовані на насильницьке захоплення державної влади». 

«Насильницькі дії щодо конституційного ладу»  визначено як «захоплення 

важливих державних об’єктів (банків, приміщень органів державної влади, 

засобів масової інформації та зв’язку тощо) через погрози застосування зброї 

або її застосуванням чи в спосіб застосування фізичної сили». Також 

«насильницькі дії щодо державної влади – це погроза застосування чи 

застосування зброї або фізичної сили (захоплення заручників, нанесення 

тілесних ушкоджень, убивство тощо) до глави держави або керівників органів 

державної влади» [112, с. 227]. 

О. Ф. Бантишев та О. В. Шамара з цього питання зазначають, що 

тлумачення понять «повалити» й «захопити» дає змогу розглядати як зайву 

вказівку ст. 109 КК України на насильницьке повалення конституційного ладу 

та насильницьке захоплення державної влади, «оскільки ненасильницьке 

повалення, як і захоплення, неможливі» [17, с. 71]. 

На думку автора дисертаційного дослідження з питань кримінальної 

відповідальності за злочин, передбачений ст. 109 КК, І. В.Діордіци, дії, 

учинені для насильницької зміни конституційного ладу України, можуть 

полягати в: діях, спрямованих на насильницьку зміну форми правління; діях, 

спрямованих на насильницьку зміну державного устрою («ідеться про зміну 

самої форми державного устрою, а не посягання на територіальну цілісність 

та недоторканність нашої держави»); діях, спрямованих на насильницьку 

зміну державного режиму [54, с. 89–90]. До «дій, учинених з метою 

насильницького повалення конституційного ладу України» дослідник 

відносить «дії, спрямовані на насильницьку ліквідацію, припинення 

існування, знищення конституційного ладу України в повному обсязі» та «дії, 

спрямовані на насильницьку ліквідацію, припинення існування, знищення 
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частини конституційного ладу України». До того ж зазначається, що «навіть 

при поваленні однієї складової конституційного ладу він припиняє існування» 

[54, с. 90–91]. Так само «дії, учинені з метою насильницького захоплення 

державної влади» визначаються як «дії, спрямовані на насильницьке 

захоплення вищих органів державної влади» та «дії, спрямовані на 

насильницьке захоплення органів державної влади на місцях, якщо вони 

можуть призвести до суттєвого порушення внутрішнього суверенітету 

держави, тобто до верховенства й самостійності державної влади всередині 

країни» [54, с. 91–92]. Підсумовуючи аналіз чинного законодавства, І. В. 

Діордіца зазначає: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади, є насильницьким 

злочином» [54, с. 100]. 

Таку думку підтверджує В. А. Мисливий: «Кримінально-правова оцінка 

складів злочинів,  передбачених указаною статтею (109 КК), безальтернативно 

свідчить, що вказані діяння мають на меті саме насильницьку зміну або 

повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, а також 

змову про вчинення таких дій. Не викликає сумніву та є обґрунтованим 

твердження, що законодавець акцентує саме на насильницькому характері 

вказаних злочинних посягань» [103]. 

На користь останнього положення свідчить і аналіз стрижневих понять 

«насильницька зміна», «повалення», «захоплення» на підставі їх тлумачення 

за Академічним словником української мови: 

1. Насильницький – який здійснюється шляхом насильства, 

заснований на насильстві [20, с. 184]. 

2. Повалити – насильно позбавити влади; припинити існування чого-

небудь (соціального ладу тощо) [21, с. 634]. 

3. Захопити – оволодівати насильно кимось, чимось, брати силою 

кого-,  що-небудь [22, с. 391]. 

4. Насильний – який здійснюється усупереч чиїмось бажанням, 

чийсь волі [20, с. 184]. 
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Вищевказане дає змогу дійти висновку, що стрижневим у значенні слів 

повалення, захоплення є насильство, отже, насильницький стосується і 

повалення конституційного ладу, і захоплення державної влади[192].  

Важливими в цьому контексті є результати експертного опитування 

практичних працівників. Основні напрями практичної інтерпретації положень 

ст. 109 КК щодо кримінально-правової оцінки дій осіб, причетних до 

створення та функціонування так званих «ЛНР» та «ДНР» можна 

сформулювати наступним чином. 

По-перше, «ЛНР» відповідно до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом» розглядається як терористична організація [199]. Її учасники з 

використанням насильства проголосили на території Луганської області 

створення нового державного утворення – «ЛНР». У ньому було організовано 

самопроголошені органи виконавчої та законодавчої влади, на захист та 

підтримку яких сформовано незаконні збройні підрозділи під загальною 

назвою «Армія Юго-Востока». 

По-друге, для реалізації злочинних намірів щодо насильницького 

захоплення державної влади та зміни конституційного ладу представники 

самопроголошених органів влади «ЛНР» протягом червня-вересня 2014 року 

прийняли низку «Законів ЛНР», за якими передбачено систему виконавчих 

органів, розподіл повноважень та обов’язків щодо підтримання 

функціонування «ЛНР». 

По-третє, з огляду на зазначене, долучення до процесу управління 

«ЛНР» у спосіб, наприклад, подання заяви про призначення на певну «посаду» 

та дальше виконання «службових обов’язків» представляють собою дії, 

направлені на насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення 

державної влади України. 

Отже, наведені положення лінгвістичного аналізу ч.1 ст. 109 КК 

підтверджуються й експертним опитуванням практичних працівників: 

означена норма встановлює відповідальність за дії з метою насильницької 
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зміни, насильницького повалення конституційного ладу або насильницького 

захоплення державної влади. 

Щодо моменту закінчення злочину найбільш вдалою видається позиція 

М. А. Рубащенка, висловлена в процесі дослідження аналогічних форм 

об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 110 КК. Склад злочину 

«визнається «екстраусіченим», оскільки формулювання «дії, учинені з 

метою…» охоплює будь-які дії, учинювані на будь-якому етапі реалізації 

умислу на вчинення цього злочину» [143]. 

Змова про вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади визначається 

переважною більшістю науковців через вказівки на два важливі аспекти: 1) 

змова представляє собою домовленість двох або більше осіб про вчинення 

зазначених дій; 2) змова виявляється в узгодженні конкретних дій, розподілі 

ролей тощо. 

Скажімо, автори науково-практичного коментаря до КК України під 

редакцією С. С. Яценка зазначають: «для злочину, передбаченого ст. 109, 

необхідна наявність не лише спільної волі кількох осіб діяти разом, а й 

погодження окремих дій» [112, с. 108]. На думку В. В. Сичевського, Є. І. 

Харитонова, Д. О. Олєйнікова, змова є «змістовною домовленістю, 

досягнутою між двома чи більше особами, предметом якої є узгодження 

істотних умов учинення умисних дій, спрямованих…» [151, с. 14].  

Найбільш чітке та послідовне визначення цієї форми об’єктивної 

сторони досліджуваного злочину запропонував І. В. Діордіца: «таємна угода 

двох або більше осіб щодо попередньо узгоджених спільних дій до початку 

виконання об’єктивної сторони цього злочину, з’ясування істотних умов, 

доведених до всіх її учасників, укладена з метою: 1) або насильницької зміни 

конституційного ладу України; 2) або насильницького повалення 

конституційного ладу України; 3) або насильницького захоплення державної 

влади; 4) або в будь-якому комбінуванні зазначених насильницьких дій» [54, 

с. 93]. 
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Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного 

ладу або до захоплення державної влади зазвичай визначаються в науковій 

літературі через вказівки на спосіб здійснення повідомлення, невизначеність 

кола його адресатів і зміст повідомлення. 

В. І. Шакун та О. М. Грудзур уважають, що публічні заклики «полягають 

у повідомленні будь-якими засобами невизначеному колу осіб інформації в 

будь-якому вигляді про необхідність насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, а також про долучення 

невизначеного кола осіб до таких дій» [113, с. 270]. На думку В. В. 

Сичевського, Є. І. Харитонова, Д. О. Олєйнікова, під означеним діянням треба 

розуміти «виражені в будь-якій формі (усній, з використанням технічних 

засобів, інформаційно-телекомунікаційних мереж) звернення до інших осіб, 

учинені у відкритий спосіб у місці, яке дає змогу вільно сприймати їх 

необмеженому колу осіб, розраховані на спонукання цих осіб до 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення 

державної влади, здійснювані через поширення відомостей про доцільність, 

необхідність чи бажаність насильницької зміни чи повалення конституційного 

ладу або захоплення державної влади» [151, с. 16]. 

О. Ф. Бантишев та О. В. Шамара пропонують таке визначення: «будь-які 

спроби активного впливу (усно, з використанням різних технічних засобів – 

магнітофона, гучномовця тощо) на невизначене коло осіб, котрі, на думку 

розповсюджувача, реально сприймають ці заклики, що виражаються в 

схиленні таких осіб до насильницької зміни чи насильницького повалення 

конституційного ладу або до насильницького захоплення державної влади» 

[17]. 

Важливим видається уточнення І. В. Діордіци, який наголошує, що 

аналізоване діяння представляє собою «активний усний вплив на: а) 

невизначену кількість осіб; б) така невизначена кількість осіб є значною». До 

того ж дослідник окремо зауважує, що підхід, за яким значна кількість осіб 

визначається як два і більше є неприйнятним, «оскільки на законодавчому 
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рівні це питання невирішене … у кожному конкретному випадку 

правоохоронним органам слід вирішувати це питання самостійно, ураховуючи 

й інші ознаки складу злочину» [54, с. 95]. На цю обставину звертають увагу 

також В. І. Шакун та О. М. Грудзур [113, с. 270]. 

Отже, для кримінально-правової оцінки певного повідомлення як 

публічного заклику до насильницької зміни чи повалення конституційного 

ладу або до захоплення державної влади необхідним є дослідження таких 

ознак діяння, як спосіб та місце здійснення повідомлення, використані 

технічні засоби, зміст повідомлення. До того ж висновок щодо наявності 

публічних закликів треба робити в кожному конкретному випадку на підставі 

аналізу матеріалів конкретного провадження. 

Що ж до змісту ознак розповсюдження матеріалів із закликами до 

вчинення насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 

захоплення державної влади в науці висловлено кілька підходів. Головна 

різниця між ними полягає в тому, чи наявні ознаки цього діяння у випадку 

передавання названих матеріалів одній особі. 

В. Я. Тацій підкреслює: «розповсюдження означає поширення 

матеріалів із закликами до … серед широкого кола осіб з метою ознайомлення 

їх з цими закликами (розповсюдження листівок, плакатів, роздавання книг у 

громадських місцях тощо)»  [91, с. 9]. В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. 

Олєйніков уважають, що для кваліфікації розповсюдження не має значення, на 

якому носієві або яким чином поширюється інформація, «головне, щоб метою 

таких дій було доведення змісту відповідних матеріалів до відома багатьох 

людей» [151, с. 19]. Аналогічну позицію висловлюють автори науково-

практичних коментарів під редакцією П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка та Є. 

В. Фесенка [111, с. 266] та С. С. Яценка [112, с. 228]. 

Іншу позицію висловлюють В. І. Шакун та О. М. Грудзур: 

«розповсюдження може мати як публічний (масовий), так і одиничний 

характер (передання матеріалів одній особі)» [113, с. 271]. 
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На нашу думку, більш правильною, такою, що відповідає змісту 

досліджуваної кримінально-правової заборони, є перша позиція. Цілком 

очевидно, що передавання матеріалів одній особі не заподіює шкоди 

відносинам у сфері реалізації суверенітету українського народу. 

Зміст диспозиції ст. 110 КК дає змогу визначити форми об’єктивної 

сторони посягання на територіальну цілісність і недоторканність України в 

такий спосіб: 

– дії, учинені з метою зміни меж території України на порушення 

порядку, установленого Конституцією України; 

– дії, учинені з метою зміни державного кордону на порушення порядку, 

установленого Конституцією України; 

– також публічні заклики до вчинення таких дій; 

– розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. 

М. А Рубащенко, автор змістовного дисертаційного дослідження з 

питань кримінальної відповідальності за такий злочин, справедливо зазначає, 

що в перших двох формах «межі злочинних дій позначені не ознаками, що 

відображають їх зовнішнє вираження, а ознакою суб’єктивної сторони дій 

винної особи – їх метою, що надає нормі екстраординарний характер» [143].  

Підсумуємо основні результати дослідження М. А. Рубащенка щодо 

змісту ознак об’єктивної сторони цього злочину, які представляються нам 

перспективними й такими, що можуть бути використані як підґрунтя для 

дальшого аналізу. По-перше, у  ст. 110 КК «ідеться про змішану 

протиправність, оскільки одночасно діями порушується порядок, 

передбачений Конституцією України. Під останнім пропонується розуміти 

порядок, установлений ч. 3 ст. 5 та ст. 73 Конституції, із чого випливає, що 

злочинні дії завжди спрямовані на зміну території України без згоди 

Українського народу, вираженої на всеукраїнському референдумі, тобто без 

проведення такого референдуму або в спосіб фальсифікації волі Українського 

народу на всеукраїнському референдумі» [143].  
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По-друге, ст. 110 КК «охоплюються: 1) дії, учинені щодо території 

України як фізичного простору, наслідком яких може бути фактичне 

відторгнення частини території України, і 2) дії стосовно території України, 

учинені в юридичній площині, наслідком яких може бути юридичне 

оформлення належності частини цієї території іншому суб’єктові» [143]. 

По-третє, «матеріали із зазначеними в ст. 110 КК закликами визнаються 

предметом злочину й характеризуються сукупністю ознак: а) матеріальність, 

б) рухомість, в) інформаційність, г) особливий правовий режим. Під 

розповсюдженням таких матеріалів пропонується розуміти індивідуалізоване 

поширення (надання-одержання) або інше відчуження значної кількості 

матеріалів. На думку автора, злочин слід визнавати закінченим з моменту 

фактичного відчуження значної кількості матеріалів» [143]. 

Що стосується третьої форми об’єктивної сторони (публічні заклики), то 

наведені раніше міркування щодо аналогічної форми складу злочину, 

передбаченого ст. 109 КК, цілком поширюються на цей склад злочину. 

Суб’єктивна сторона злочинів, передбачених статтями 109 та 110 КК, 

характеризується виною у формі прямого умислу та наявністю спеціальної 

мети. 

Для з’ясування тенденцій правозастосовної практики, основних 

напрямів практичної інтерпретації положень статей 109 та 110 КК України 

було досліджено судові рішення цієї категорії, представлені в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень [195]. За відповідними запитами станом 

на 22.04.2018 встановлено наявність у реєстрі 51 обвинувального вироку за ст. 

109 КК та 197 обвинувальних вироків за ст. 110 КК. Означені судові рішення 

було класифіковано за ознаками об’єктивної сторони складу злочину та 

географічною ознакою. Результати проведеного дослідження подамо в такий 

спосіб: спочатку опишемо отримані в наслідок класифікації групи судових 

рішень з позицій кількості й типової характеристики діянь, що кваліфіковані 

як злочин відповідними вироками,  а вже потім сформулюємо висновки щодо 

тенденцій розвитку досліджуваного сегмента судової практки.  
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Отже, класифікація досліджених судових рішень за використаною 

нормою КК та географічною ознакою дала змогу отримати такі результати. 

Якісний і географічний розподіл досліджених судових рішень 

№ 

з/п 

Область Кількість установлених і 

досліджених судових рішень 

Ст. 109 КК Ст. 110 КК 

1.  Вінницька - 1 

2.  Волинська 1 5 

3.  Дніпропетровська 4 8 

4.  Донецька 6 58 

5.  Закарпатська 2 4 

6.  Київська та м. Київ 4 6 

7.  Кіровоградська 10 2 

8.  Луганська 1 30 

9.  Львівська 2 4 

10.  Миколаївська 1 7 

11.  Одеська 9 9 

12.  Полтавська - 1 

13.  Рівненська - 2 

14.  Сумська 1 7 

15.  Тернопільська - 1 

16.  Чернігівська - 5 

17.  Черкаська 3 3 

18.  Харківська - 39 

19.  Херсонська 7 2 

20.  Хмельницька - 3 

21.  Разом 51 197 
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Як простежується, національні суди більш активно формують практику 

використання ст. 110 КК, яка передбачає відповідальність за порушення 

територіальної недоторканності. Використання ст. 109 КК, яка передбачає 

відповідальність за посягання на державний і конституційний лад, є в чотири 

рази меншим. Розглянемо детальніше дві групи зазначених судових рішень, 

провівши класифікацію судових рішень кожної групи за ознаками об’єктивної 

сторони. 

 

Розподіл судових рішень, пов’язаних з кваліфікацією дій винної особи за 

ст. 109 КК України, за ознаками об’єктивної сторони складу злочину 

№ 

з/п 

Форма об’єктивної сторони складу злочину Кількість судових 

рішень 

1. Дії, учинені з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади 

1 

2. Змова про вчинення дій з метою 

насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення 

державної влади 

14 

3. Публічні заклики до насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або до 

захоплення державної влади, 

розповсюдження матеріалів з такими 

закликами 

36 

4. Разом 51 

 

Очевидно, що переважна більшість (71%) досліджених судових рішень 

пов’язана з учиненням публічних закликів до насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади чи 

розповсюдженням матеріалів з такими закликами. Певний інтерес становить 

розподіл судових рішень цієї категорії за використовуваними способами 

публічних закликів чи розповсюдження матеріалів. 
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Розподіл досліджених судових рішень за способом публічних 

закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 

або до захоплення державної влади або розповсюдження матеріалів з 

такими закликами 

№ 

з/п 

Спосіб публічних закликів або 

розповсюдження матеріалів 

Кількість вироків 

1. Публічний виступ 2 

2. Матеріальні носії інформації 1 

3. Соціальні мережі та Інтернет 33 

4 Разом 36 

 

Переважна більшість (92%) досліджених злочинних посягань на 

державну владу й конституційний лад у вигляді публічних закликів або 

розповсюдження матеріалів здійснювалася в спосіб використання соціальних 

мереж та Інтернет. Значною нерівномірністю характеризується вид 

використовуваних інтернет-технологій. У дев’ятнадцяти випадках 

задіювалася соціальна мережа «Вконтакте», у шести випадках – «Facebook». 

Три випадки пов’язані з використанням мережі «Однокласники», два – 

відеохостингу «YouTube». У трьох випадках зловмисники задіювали окремий 

сайт. Дії зловмисників зазвичай виявлялися в розміщенні на контрольованих 

акаунтах повідомлень, що через специфіку функціонування певних соціальних 

мереж були доступні необмеженій кількості осіб. Наприклад, вироком 

Іллічівського районного суду м. Маріуполь Донецької області від 22.10.2015 у 

справі 1-кп/264/336/2015 [32] засуджено особу, яка, діючи умисно, з метою 

розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни й повалення 

конституційного ладу України та до захоплення державної влади розмістила з 

контрольованого нею акаунта в мережі «Одноклассники» інформаційний 

контент (текстові та графічні документи, відеозаписи), який був доступний для 

загального ознайомлення всіх користувачів соціальної мережі. Згідно з 

висновком експерта означений контент містив публічні заклики для 

невизначеного кола осіб до насильницької зміни конституційного ладу та до 

захоплення державної влади [32]. Зазначимо, що у певних випадках суди 
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розглядали соціальну мережу як засіб масової інформації та інкримінували 

відповідну кваліфікуючу ознаку, передбачену ч. 3 ст. 109 КК [32; 29; 28]. 

Дії осіб, що були кваліфіковані як змова про вчинення дій з метою 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади (27% досліджених судових рішень, пов’язаних із 

застосуванням ст. 109 КК) здебільшого полягали у створенні груп, тренуванні 

їхніх учасників, вербуванні нових членів для дальшого вчинення умисних дій, 

спрямованих на захоплення державної влади чи зміну конституційного ладу. 

Зокрема, вироком Приморського районного суду м. Одеса від 12.08.2014 у 

справі 522/11429/14-к було засуджено особу, яка за матеріальну винагороду 

погодилася підібрати групу осіб для подальшого відправлення до РФ з метою 

військової підготовки. «Згідно з досягнутою злочинною домовленістю після 

підготовки, приблизно в кінці літа–на початку осені 2014 року, вказана група 

повинна була прибути до м. Одеса для вчинення дій, спрямованих на 

насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також на 

захоплення державної влади» [38]. 

В одному випадку ст. 109 КК України було використано для 

кваліфікації дій особи, що полягали у виконанні завдань командирів 

батальйону «Восток» терористичної організації «ДНР» та керівника 

спеціальної диверсійної групи зі збирання та передавання інформації щодо 

маршрутів пересування, місць дислокацій і вогневих позицій ЗС України та 

сил АТО. Крім того, засуджена особа здійснювала корегування мінометного, 

артилерійського вогню по позиціям сил АТО та особисто доповідала про 

завдану шкоду силам АТО внаслідок артилерійських і мінометних ударів, 

готувала схеми місць, придатних для замінування доріг і територій, що 

знаходяться безпосередньо коло українських блокпостів. Таку діяльність 

кваліфіковано як умисні дії з метою насильницького повалення 

конституційного ладу та захоплення державної влади [40]. 
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Розподіл судових рішень, пов’язаних з кваліфікацією дій винної 

особи за ст. 110 КК України, за формами об’єктивної сторони складу 

злочину 

№ з/п Форма об’єктивної сторони складу злочину Кількість судових 

рішень 

1. Дії, учинені з метою зміни меж території 

України або державного кордону на 

порушення порядку, встановленого 

Конституцією України 

117 

2. Публічні заклики до вчинення таких дій або 

розповсюдження матеріалів із закликами до 

вчинення таких дій 

80 

3. Разом 197 

 

Серед досліджених судових рішень за ст. 110 КК України 117 вироків 

(59%) пов’язані з кваліфікацією умисних дій з метою порушення 

територіальної цілісності, 80 вироків (41%) – з кваліфікацією публічних 

закликів або розповсюдженням матеріалів. Судові рішення, пов’язані з 

кваліфікацією умисних дій, учинених з метою порушення територіальної 

цілісності, класифіковано за особливостями змісту ознак об’єктивної сторони. 

Розподіл досліджених судових рішень за змістом умисних дій, 

учинених з метою порушення територіальної цілісності 

№ 

з/п 

Зміст умисних дій, учинених з метою 

порушення територіальної цілісності 

Кількість вироків 

1. Сприяння учасникам так званих «ЛНР», 

«ДНР» 

15 

2. Участь в організації та проведенні 

«референдуму» 

74 

3. Діяльність представників військового або 

політичного блоків 

16 

4. Організація та проведення заходів для 

дестабілізації політичної обстановки та 

порушення територіальної цілісності 

10 

5. Виготовлення матеріалів із закликами до 

порушення територіальної цілісності 

2 

6. Разом 117 
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У судових рішеннях, віднесених до категорії «сприяння», як дії, 

учинені з метою порушення територіальної цілісності, розглядались: збирання 

й передавання членам незаконних збройних формувань відомостей щодо 

розташування підрозділів сил АТО та військової техніки; вербування нових 

членів незаконних збройних формувань; надання матеріальної або 

організаційної допомоги членам цих формувань. До прикладу, вироком 

Куп’янського міськрайонного суду Харківської області від 14.10.2014 у справі 

628/3172/14-к засуджено особу, яка погодилась інформувати представників 

так званої «ЛНР» щодо пересування залізницею військової техніки Збройних 

сил України через станцію «Куп’янськ-Вузловий», а також отримувала 

відомості щодо кількості військової техніки, що прямує залізницею до 

Луганської області, та передавала за допомогою соціальної мережі 

«Вконтакте» [36]. В іншому випадку, віднесеному до категорії «сприяння», 

особу було засуджено за «надання безпосередньої допомоги представникам 

незаконних збройних формувань так званої «Донецької народної республіки» 

(ДНР). Така допомога полягала в наданні бойовикам ДНР послуг перевезення 

як їхнього особового складу на незаконні блокпости, виставлені в Донецькій 

області представниками ДНР, так і в доставлянні бойовикам продуктів 

харчування, побутових речей, лікарських засобів» [30]. Вироком 

Овідіопольського районного суду Одеської області від 14.08.2014 у справі 

509/3435/14-к було засуджено особу, яка пропонувала «брати участь у бойових 

діях проти законних військових формувань і правоохоронних органів України, 

які беруть участь в антитерористичній операції» за грошову винагороду [37]. 

Найбільша кількість судових рішень розглядуваної категорії (63%) 

пов’язана з кваліфікацією дій осіб, які в травні 2014 року брали участь в 

організації та проведенні так званих «референдумів». Наприклад, вироком 

Краматорського міського суду Донецької області від 17.08.2015 у справі 

234/11706/15-к засуджено особу, яка, представившись «головою дільничної 

комісії», розподілила окремо між особами як представниками цієї комісії їхні 

обов’язки щодо участі у вказаному протиправному заході в частині 
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забезпечення безперервності його проведення, супроводу громадян до 

визначених місць опитування, формування відповідних списків з 

відображенням їхніх прізвищ з дальшим складанням й підписанням 

протоколів про його результати. У день проведення «референдуму» винний 

систематично супроводжував громадян до місць отримання документів, 

схожих на бюлетені для голосування. Після цього «проставив власний 

особистий підпис на завчасно сформованих протоколах про результати 

проведеної імітації народного волевиявлення, котрі в подальшому було 

використано для спроби протиправної зміни меж території України в 

неконституційний спосіб» [35]. 

У категорії «діяльність представників військового та політичного 

блоків» об’єднано судові рішення, пов’язані з кваліфікацією дій осіб, які 

обіймали «посади» в структурах так званих «ЛНР» або «ДНР». Приміром, за 

вчинення злочину, передбаченого ст. 110 КК, було засуджено особу, яка 

перебуваючи у м. Перевальськ Луганської області, дала згоду на вступ до 

підрозділу «Донських Козаків», що діяв у складі терористичної організації так 

званої «ЛНР», отримала від представників зброю, автомат АК-47, та військову 

форму із символікою терористичної організації «ЛНР». Перебуваючи в складі 

підрозділу, за вказівкою представника зазначеного підрозділу, ремонтувала 

військову та цивільну техніку різних підрозділів терористичної організації 

«ЛНР», несла службу на незаконно сформованих блок-постах терористичної 

організації «ЛНР» у м. Перевальськ [34]. У іншому випадку було засуджено 

особу, яка «за результатами зібрання жителів сел. Ювілейне м. Луганськ була 

обрана так званим народним депутатом першого скликання Парламенту 

«ЛНР». Після цього… прибула до будівлі Луганської обласної державної 

адміністрації …, де надала згоду на призначення її на посаду так званого 

народного депутата першого скликання Парламенту «ЛНР» та взяла участь у 

першому засіданні депутатів першого скликання так званого Парламенту 

«ЛНР», на якому брала участь у голосуванні за обрання так званої президії  
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Парламенту «ЛНР», а також за так званий «Временный Основной Закон 

(Конституцию) Луганской Народной Республики от 18.05.2014» [39]. 

Прикладом судового рішення, віднесеного до категорії «організація та 

проведення заходів для дестабілізації політичної обстановки й порушення 

територіальної цілісності», може слугувати вирок Жовківського районного 

суду Львівської області від 14.09.2017  у справі 444/1982/17. Цим судовим 

рішенням за ст. 110 КК України як умисні дії, учинені з метою порушення 

територіальної цілісності, кваліфіковано дії особи, яка організувала 

«проведення незаконного масового заходу з перекриття автомобільної дороги 

державного значення на території Львівської області для розповсюдження 

інформації про наявність у Львівській області конфлікту між українцями та 

поляками на ґрунті утисків останніх за національною ознакою, розпалювання 

національної ворожнечі, створення атмосфери невдоволення серед мешканців 

Львівщини фактом перебування області або окремих її адміністративно-

територіальних одиниць у складі України» [27]. 

Судові рішення, пов’язані з кваліфікацією дій винної особи як 

публічних закликів до порушення територіальної цілісності або 

розповсюдженням матеріалів з такими закликами, було класифіковано за 

особливостями змісту ознак об’єктивної сторони в такий спосіб. 

 

Розподіл досліджених судових рішень за способом публічних 

закликів до порушення територіальної цілісності або розповсюдження 

матеріалів з такими закликами 

№ з/п Спосіб публічних закликів або 

розповсюдження матеріалів 

Кількість вироків 

1. Публічний виступ 9 

2. Матеріальні носії інформації 21 

3. Соціальні мережі та Інтернет 50 

 Разом 80 

Більшість (63%) досліджених злочинних посягань на територіальну 

цілісність у вигляді публічних закликів або розповсюдження матеріалів 

здійснювалася в спосіб використання соціальних мереж та Інтернет. 
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Аналогічно дослідженій раніше групі судових рішень, пов’язаних з 

кваліфікацією дій винної особи за ст. 109 КК України, вид використовуваних 

інтернет-технологій характеризується значною нерівномірністю. У сорока 

одному випадку використовувалася соціальна мережа «Вконтакте», у трьох 

випадках – «Facebook». Чотири випадки пов’язані з використанням мережі 

«Однокласники». У двох випадках зловмисники використовували окремий 

сайт. Дії зловмисників виявлялися в розміщенні на контрольованих акаунтах 

повідомлень, що через специфіку функціонування певних соціальних мереж 

були доступні необмеженій кількості осіб. 

Проведене дослідження судової практики дає змогу дійти наведених 

нижче висновків.  

По-перше, статті 109 та 110 КК України переважно використовуються 

для  кваліфікації дій осіб, які так чи інакше пов’язані з діяльністю так званих 

«ЛНР», «ДНР» або реалізацією так званого проекту «Новоросія». Установлено 

непоодинокі випадки правової оцінки однакових за змістом дій або як 

посягання на державну владу (ст. 109), або як посягання на територіальну 

цілісність (ст. 110). Зокрема, у деяких випадках дії особи, яка збирала 

відомості щодо сил АТО та передавала їх представникам  так званої «ДНР» чи 

«ЛНР» було кваліфіковано за ст. 109 КК України [40], у інших – за ст. 110 КК 

України [36]. Ще один приклад вербування осіб для участі в розхитуванні 

політичної ситуації на півдні України суди розглядали як змову на вчинення 

умисних дій з метою захоплення державної влади [41; 33]. Аналогічні дії, але 

вчинені з метою схиляння до участі в збройному конфлікті на боці так званих  

«ЛНР» чи «ДНР», розглядалися як посягання на територіальну цілісність [37]. 

Також зафіксовано непоодинокі випадки одночасного інкримінування як 

злочину, передбаченого ст. 109 КК, так і злочину, передбаченого ст. 110 КК 

України. Означені випадки стосувалися розповсюдження матеріалів з 

публічними закликами [42; 31]. 

На нашу думку, такі судові рішення не є результатом помилок, а 

являють собою часткові елементи комплексної правової оцінки дій 
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зловмисників. Підтримка, діяльність у складі, сприяння функціонуванню тощо 

самопроголошених квазідержавних утворень підпадає під ознаки як ст. 109 

КК, так і ст. 110 КК. У такому випадку наявне як посягання на державну владу 

та конституційний лад, так і посягання на територіальну цілісність. З огляду 

на це правильною видається кваліфікація означених дій за сукупністю 

названих злочинів. Насамперед це стосується дій осіб, пов’язаних з 

організацією та проведенням 11 травня незаконного референдуму, розробкою 

та прийняттям так званої «конституції ЛНР», створенням не передбачених 

законом збройних формувань, що діяли на території області в 2014 році та 

сприяли захопленню державної влади й частини території області 

представниками окупаційної адміністрації РФ. 

По-друге,  переважна більшість використання ст. 109 КК (36 вироків, 

71%) та значна частина використання ст. 110 КК України (80 вироків, 32%) 

пов’язана з кваліфікацією публічних закликів і розповсюдження відповідних 

матеріалів (разом 116 вироків, тобто 47% усіх досліджених судових рішень). 

До того ж  у 76% таких випадків суди кваліфікували дії осіб, які 

використовували соціальні мережі або Інтернет сайти. Виникає цілком слушне 

запитання: «Чи відповідає така судова практика принципу ultima ratio?».  На 

нашу думку, значну кількість судових рішень, пов’язаних з кримінально-

правовою оцінкою діяльності з використанням Інтернет та соціальних мереж 

не потрібно розглядати як зменшення ефективності кримінально-правового 

регулювання або формування практики використання кримінального права 

для оцінки діянь, які не є суспільно небезпечними.  Установлена тенденція 

судової практики є об’єктивним відображенням тенденцій інформатизації 

суспільства та свідчить про актуальність завдань із забезпечення кібербезпеки. 

Водночас наведені дані актуалізують проблематику розгляду окремих діянь, 

пов’язаних з розповсюдженням матеріалів, у контексті ч. 2 ст. 11 КК.  
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2.2. Основні напрями вдосконалення законодавства про кримінальну 

відповідальність за злочини проти основ суверенітету Українського 

народу 

 

Дослідивши зміст чинного законодавства про кримінальну 

відповідальність за злочини проти суверенітету Українського народу, 

перейдемо до наступної частини дослідження. Сучасні суспільно-політичні 

процеси наочно демонструють невідповідність законодавчих формулювань 

соціальним потребам у законодавчому забезпеченні суверенітету. 

Передусім наголосимо на непослідовності законодавчих рішень з 

питання визначення санкцій за вчинення досліджуваних злочинів. 

Використовуючи метод контекстної законодавчої оцінки суспільної небезпеки 

діяння, розглянемо наскільки раціонально побудована система досліджуваних 

злочинів з погляду інтенсивності відповідних санкцій. Сутність методу, який 

запропонував М. В. Карчевський, «полягає в тому, що кожний злочин 

розглядається в контексті інших з позицій порівняння та зіставлення видів і 

розмірів покарань, які можуть бути за нього призначені» [71, с. 100]. Усі 

заборони розташовуються за рівнем суворості санкцій, а отримане в переліку 

місце представляє собою індекс контекстної законодавчої оцінки суспільної 

небезпечності. Учений використовував цей метод для всієї сукупності 

кримінально-правових заборон. Оскільки масштаб нашого дослідження 

інший, тому будемо визначати локальні індекси законодавчої оцінки 

суспільної небезпечності діяння (далі локальні індекси). Використовуючи цей 

метод для цілей дослідження, розташуємо заборони, передбачені статтями 109 

та 110 КК, за рівнем інтенсивності санкцій. Отримуємо такий перелік: 
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Таблиця 1 

Систематизація кримінально-правових заборон, передбачених 

статтями 109, 110 КК, за рівнем суворості санкцій 

Стаття, 

частина 

Диспозиція Санкція Локальний 

індекс законодавчої 

оцінки суспільної 

небезпечності діяння 

ст.109,  

ч.2 

Публічні заклики до 

насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до 

захоплення державної влади, а 

також розповсюдження 

матеріалів із закликами до 

вчинення таких дій 

 

Обмеження волі на 

строк до трьох років 

або позбавлення 

волі на той самий 

строк з 

конфіскацією майна 

або без такої 

5 

ст. 109. 

 ч. 3 

Дії, передбачені частиною другою 

статті 109 КК, учинені особою, 

яка є представником влади, або 

повторно, або організованою 

групою, або з використанням 

засобів масової інформації 

Обмеження волі на 

строк до п’яти років 

або позбавлення 

волі на той самий 

строк з 

конфіскацією майна 

або без такої 

4 

ст. 110,  

ч. 1 

Умисні дії, учинені з метою зміни 

меж території або державного 

кордону України на порушення 

порядку, 

установленого Конституцією 

України, а також публічні 

заклики чи розповсюдження 

матеріалів із закликами до 

вчинення таких дій 

 

Позбавлення волі на 

строк від трьох до 

п’яти років з 

конфіскацією майна 

або без такої  

3 
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ст. 110,  

ч. 2 

Дії, передбачені частиною 

першою статті 110 КК, якщо вони 

вчинені особою, яка є 

представником влади, або 

повторно, або за попередньою 

змовою групою осіб, або поєднані 

з розпалюванням національної 

чи релігійної ворожнечі 

 

Позбавлення волі на 

строк від п’яти до 

десяти років з 

конфіскацією майна 

або без такої 

2 

ст. 109, 

ч.1 

Дії, учинені з метою 

насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або 

захоплення державної влади, а 

також змова про вчинення таких 

дій 

Позбавлення волі на 

строк від п’яти до 

десяти років з 

конфіскацією майна 

або без такої 

2 

ст. 110, 

 ч. 3 

Дії, передбачені частинами 

першою або другою статті 110 

КК, які призвели до загибелі 

людей або інших тяжких 

наслідків 

 

Позбавлення волі на 

строк від десяти до 

п’ятнадцяти років 

або довічне 

позбавлення волі з 

конфіскацією майна 

або без такої 

1 

 

Здійснена систематизація досліджуваних заборон дає змогу 

сформулювати такі критичні зауваження: 

1) об’єднання в частині першій ст. 110 КК «умисних дій, 

учинених…» та «публічних закликів…», які є принципово різними за рівнем 

суспільної небезпеки, робить систему санкцій за злочини проти суверенітету 

Українського народу розбалансованою та нераціональною; 

2) кваліфіковані склади досліджуваних злочинів сформульовано з 

істотними порушеннями системності та послідовності. 
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Законодавча оцінка публічних закликів чи розповсюдження матеріалів 

із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, 

установленого Конституцією України (ч.1 ст. 110 КК, до п’яти  років 

позбавлення волі), як таких, що є найбільш небезпечними ніж публічні 

заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 

захоплення державної влади, або розповсюдження матеріалів із закликами до 

вчинення таких дій (ч. 2 ст. 109 КК, до трьох років позбавлення волі) очевидно 

не є послідовною. Тим паче, що законодавча оцінка суспільної небезпеки 

власне дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК) та 

умисних дій, учинених з метою зміни меж території або державного кордону 

України на порушення порядку, установленого Конституцією України (ч.1 ст. 

110 КК) є діаметрально протилежною. Дії, учинені з метою насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу ‒ тяжкий злочин, санкція 

передбачає покарання до десяти років; дії з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, 

установленого Конституцією України ‒ злочин середньої тяжкості, КК 

передбачає покарання до п’яти  років позбавлення волі. На нашу думку, саме 

таке співвідношення законодавчої оцінки суспільної небезпечності 

досліджуваних посягань є послідовним та відповідає змісту досліджуваних 

норм. Як зазначалося раніше, ч.1 ст. 109 КК передбачає відповідальність 

тільки за дії, учинені з метою насильницької зміни конституційного ладу або 

захоплення державної влади. Тому менш сувора санкція за дії, направлені на 

порушення територіальної цілісності (ч.1 ст. 110 КК), яке не обов’язково має 

бути насильницьким, є цілком обґрунтованою. Водночас на рівні 

відповідальності за публічні заклики до названих дій маємо принципово іншу 

законодавчу оцінку суспільної небезпеки досліджуваних посягань. Причина 

названого стану речей, як видається, в помилковому об’єднанні в ч.1 ст. 110 
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КК двох різних за ступенем суспільної небезпеки посягань – дій, направлених 

на порушення територіальної цілісності, та публічних закликів до таких дій. 

Непослідовність, допущена на рівні основних складів, простежується й 

на рівні кваліфікованих. По-перше, знову має місце незрозуміла різниця в 

законодавчій оцінці суспільної небезпеки кваліфікованих закликів до 

вчинення умисних дій на порушення територіальної цілісності та 

кваліфікованих закликів до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу. Публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із 

закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, 

установленого Конституцією України, учинені представником влади або 

повторно (ч. 2 ст. 110 КК) розглядаються законодавцем як такі, що є більш 

небезпечними ніж публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади, за наявності 

аналогічних кваліфікуючих ознак (ч. 3 ст. 109 КК).  

По-друге, досить спірними є й законодавчі рішення щодо визначення 

інших кваліфікованих видів досліджуваних злочинів. Зокрема, ст. 109 КК 

передбачає кваліфіковані види тільки публічних закликів до насильницької 

зміни конституційного ладу або розповсюдження матеріалів із закликами до 

таких дій (ч. 3 ст. 109 КК). Тоді як ст. 110 КК передбачає кваліфіковані види 

як дій, направлених на порушення територіальної цілісності, так і публічних 

закликів до таких дій. До того ж ознаки «учинення представником влади» та 

«повторно» є кваліфікованими як для посягань на конституційний лад, так і 

для посягань на територіальну цілісність. Водночас тільки для публічних  

закликів до насильницької зміни конституційного ладу або розповсюдження 

матеріалів з такими закликами передбачені такі кваліфікуючі ознаки: 

«учинення злочину організованою групою» та «використання засобів масової 

інформації» (ч. 3 ст. 109 КК). Так само тільки для дій, направлених на 

порушення територіальної цілісності або публічних закликів чи 

розповсюдження матеріалів з такими закликами, передбачено такі 
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кваліфікуючі ознаки: «за попередньою змовою групою осіб», «дії, поєднані з 

розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі» (ч. 2 ст. 110 КК), 

«загибель людей», «інші тяжкі наслідки» (ч. 3 ст. 110 КК). Означені 

законодавчі рішення викликають низку риторичних запитань, які з 2014 року, 

на жаль, отримали й емпіричну, негіпотетичну складову. Чи може 

насильницька зміна конституційного ладу призвести до загибелі людей або 

тяжких наслідків? Чи може захоплення державної влади бути поєднаним з 

розпалюванням національної ворожнечі? Чи можуть заклики до порушення 

територіальної цілісності розповсюджуватися з використанням засобів 

масової інформації? Чи може захоплення державної влади або порушення 

територіальної цілісності бути вчиненим організованою злочинною групою 

[197]? Події, що відбуваються на сході нашої країни та в АР Крим наочно 

вимагають давати позитивні відповіді на вказані питання. Проте чинне 

законодавство про кримінальну відповідальність не враховує означених 

негативних соціальних тенденцій та, як наслідок, не може розглядатися як 

достатній засіб кримінально-правового забезпечення захисту суверенітету 

українського народу. 

Не менш суттєві недоліки чинного законодавства пов’язані із 

законодавчими формулюваннями заборон. Аналіз, здійснений у попередньому 

підрозділі, показує, що формулювання, використані в диспозиціях статей 109 

та 110 КК, мають досить неоднозначні тлумачення. Це насамперед стосується 

формулювання «дії, учинені з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади». Під час дослідження 

наукових джерел та на етапі опитування практичних працівників чітко 

встановлено наявність двох протилежних поглядів. Відповідь на запитання: 

«Чи передбачає ст. 109 КК відповідальність за ненасильницьке захоплення 

державної влади?» розділяє як науковців, так і практиків. Головна причина 

такої ситуації – нечітке законодавче формулювання. Подібну проблему маємо 

й щодо питання уточнення значення формулювання «розповсюдження 
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матеріалів». Розповсюдження скількох «матеріалів» та якій кількості осіб є 

достатнім для притягнення особи до кримінальної відповідальності?  

Непростим є й питання інтерпретації законодавчих положень «дії, 

учинені з метою…». М. А. Рубащенко визначає такі склади злочину як 

«екстраусічені» та доходить справедливих висновків про негативні наслідки 

таких законодавчих рішень. Зокрема, ідеться про ускладнення індивідуалізації 

покарання з використанням статей 14 та 27 КК [143, с.11]. Варто погодитися 

також з О. О. Резніковою та С. В. Дрьомовим, які зазначають: «…процес 

формування державної кримінально-правової політики у сфері протидії 

сепаратизму в України протягом кількох останніх років має переважно 

репресивний характер. Вітчизняний законодавець залишає поза увагою 

очевидні неточності у формулюваннях диспозицій чинних кримінально-

правових норм, які унеможливлюють застосовування наявних у КК України 

заохочувальних інститутів. Ідеться передусім про право особи на добровільну 

відмову при незакінченому злочині, а також про заохочення позитивної 

посткримінальної поведінки особи, яка вчинила злочин, передбачений 

статтями 110 – 110-2 КК України» [137]. 

Зазначені проблемні аспекти особливо загострюються з урахуванням 

перспективи початку діяльності українських органів державної влади на 

тимчасово непідконтрольній території. У такій обстановці чітке та зрозуміле 

законодавство стане запорукою ефективного відновлення правопорядку. 

Водночас недостатня визначеність закону про кримінальну відповідальність, 

особливо за злочини проти основ суверенітету, створюватиме підстави для 

зловживання кримінальним правом. Такі зловживання і собі унеможливлять 

повноцінне відновлення державної влади на тимчасово непідконтрольних 

територіях, формуватимуть нові конфліктні потенціали [190]. Чи лікар, який 

працює в лікарні так званої «ЛНР», або вчитель в одній із середніх шкіл так 

званої «ДНР» учиняють «умисні дії, учинені з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, установленого 

Конституцією України»? КК не пропонує чіткої та однозначної відповіді. Крім 
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цього, у ситуації, що склалась, типової відповіді «у кожній ситуації треба 

робити висновок на підставі матеріалів конкретного кримінального 

провадження» очевидно недосить. Занадто широке поле для тлумачення 

перетворить закон з інструмента правосуддя на засіб зловживань та корупції. 

Для характеристики подібних сітуацій П. Л. Фріс влучно використовує термін 

«криміногенний ризик» [177]. 

Отже, до основних недоліків чинного законодавства про кримінальну 

відповідальність за злочини проти основ суверенітету Українського народу 

віднесемо: 

1) недостатньо визначені формулювання кримінально-правових 

заборон, які створюють небезпеки зловживання на правозастосовному рівні 

кримінально-правового регулювання; 

2)      розбалансовані санкції; 

3) непослідовні та несистемні законодавчі рішення щодо 

кваліфікованих складів досліджуваних злочинів. 

До питання обґрунтованих розмірів санкцій досліджуваних норм 

повернемося  в наступному розділі після висловлення в цьому пропозицій 

щодо формулювання визначень злочинних посягань на суверенітет 

Українського народу. Розглянемо, як розв’язуються згадані проблеми на рівні 

проектів змін до законодавства про кримінальну відповідальність, 

представлених у науковому та законотворчому дискурсах. 

Скажімо, І. В. Діордіца пропонував викласти ст. 109 КК у такій редакції: 

«Стаття 109. Дії, спрямовані на незаконну зміну конституційного ладу 

України чи на незаконне здобуття державної влади в Україні 

1.  Дії, учинені з метою незаконної зміни конституційного ладу України 

або незаконного здобуття державної влади в Україні, а також змова про 

вчинення таких дій, ‒ караються позбавленням волі на строк від п’яти до 

десяти років. 

2.  Публічні заклики до незаконної зміни конституційного ладу України 

або до незаконного здобуття державної влади в Україні, а також 
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розповсюдження матеріалів із закликами до таких дій, ‒ караються 

обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий 

строк. 

3.  Дії, передбачені частиною другою цієї статті, учинені особою, яка є 

представником влади, або повторно, або організованою групою, або з 

використанням засобів масової інформації, ‒ караються обмеженням волі на 

строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк» [54, с. 19]. 

У дослідженні І. В. Діордіца зафіксував проблему невдалого 

формулювання ч.1 ст. 109 КК та, виходячи з цілком обґрунтованого  

припущення про можливість незаконного здобуття влади в ненасильницький 

спосіб, запропонував формулювання «незаконна зміна конституційного ладу 

України або незаконне здобуття державної влади». Водночас поза увагою 

автора, як видається, залишилася проблема санкцій. Запропонований варіант 

не містить потрібної диференціації відповідальності  залежно від способу 

вчинення незаконної зміни або здобуття влади.  

У цьому контексті доречно звернути увагу на пропозицію В. А. 

Мисливого щодо криміналізації «узурпації державної влади, тобто вчинення 

всупереч установленому Конституцією та законодавством порядку будь-якого 

діяння, спрямованого на захоплення державної влади» [103]. Таке доповнення 

розв’язало б означену раніше складну ситуацію з неоднозначністю 

формулювання ч. 1 ст. 109 КК щодо кримінальної відповідальності за 

ненасильницьке захоплення державної влади. 

М. А. Рубащенко пропонує нову редакцію ст. 110 та доповнення КК 

окремою статтею про розповсюдження матеріалів та публічні заклики: 

«Стаття 110. Посягання на територію України  

1. Планування групового посягання на територію України або участь у 

змові про вчинення такого посягання, – караються …  

2. Посягання на територію України, – карається …  

3. Посягання на територію України, учинене представником державної 

влади чи місцевого самоврядування, або повторно, або за попередньою 



112 
 

змовою групою осіб, або поєднане з насильством чи погрозою його 

застосування, або з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, – 

карається …  

4. Посягання на територію України, яке призвело до втрати всієї 

території України чи її частини, або суверенних прав на цю територію, 

тимчасового захоплення території України чи її частини, приведення її в 

непридатний для життєдіяльності стан, загибелі людей чи інших тяжких 

наслідків, – карається …  

Примітка. 1. Під посяганням на територію України в статтях 110 та 110-

3 розуміються умисні дії, безпосередньо спрямовані на відторгнення будь-якої 

частини території України в спосіб установлення фактичного верховенства 

над цією територією або придбання чи передачі суверенних прав на неї без 

згоди Українського народу, вираженої на всеукраїнському референдумі, а так 

само дії, безпосередньо спрямовані на позбавлення України всієї території або 

прав на всю територію, або на тимчасове захоплення території України чи її 

частини, приведення її в непридатний для життєдіяльності стан або на інше 

істотне порушення недоторканності території України.  

2. У статтях 110 та 110-3 повторним визнається злочин, учинений 

особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 

109-110-3 цього Кодексу.  

… 

Стаття 110-3. Заклики до посягання на територію України  

1. Публічний заклик до посягання на територію України, а також 

виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження або розповсюдження 

матеріалів із закликами до вчинення таких дій за відсутності ознак співучасті 

в посяганні на територію України, – караються …  

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, учинені представником 

державної влади чи місцевого самоврядування, або повторно, або за 

попередньою змовою групою осіб, або в особливий період, або з 

використанням засобів масової інформації, – караються …  
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Примітка. 1. Під публічним закликом у цій статті розуміється доведення 

до відома значної кількості людей у будь-якій формі інформації, зміст якої 

спрямований викликати в них бажання вчинити посягання на територію 

України.  

2. Під матеріалами із закликами в цій статті розуміються будь-які носії 

інформації, зміст якої спрямований викликати в людини, яка з ним 

ознайомиться, бажання вчинити посягання на територію України» [143, с. 17-

18]. 

Отже, автор пропонує розв’язання деяких означених раніше проблем. 

По-перше, ознаку діяння сформульовано як «дії, безпосередньо спрямовані на 

відторгнення будь-якої частини території України…». Слід погодитися з 

пропозицією дослідника. Таке формулювання сприятиме ефективній 

диференціації відповідальності та розмежуванню складів злочинів. По-друге, 

відповідальність за розповсюдження матеріалів та публічні заклики до 

порушення територіальної цілісності пропонується перенести до самостійної 

статті КК. Погодимося, що така пропозиція здатна виправити очевидні 

недоліки чинного законодавства з питання законодавчої оцінки суспільної 

небезпеки досліджуваних посягань. По-третє, пропонується кваліфікований 

склад «посягання на територію України, учинене з насильством чи погрозою 

його застосування» та змішана повторність злочинів, передбачених статтями 

109 та 110 КК, що забезпечить більшу відповідність законодавства потребам 

фактичної соціальної обстановки. 

Водночас поза увагою ґрунтовного дослідження М. А. Рубащенка 

залишилося питання покарання. Запропонована дефініція «посягання на 

територію України» не цілком відповідає фактичним обставинам так званої 

«гібридної війни». Наприклад, у рішеннях Європейського суду з прав людини 

використовується поняття «ефективний контроль»2. Формулювання 

                                           
2 Доктрина «ефективного контролю» у Рішеннях Європейського суду з прав людини: параграф 52 

справи «Луізіду проти Туреччини»; параграф 76 справи «Кіпр проти Туреччини»; параграф 70 справи 

«Банковіч та інші проти Бельгії»; параграфи 314-316 справи «Ілашку та інші проти Молдови та Росії»; 
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досліджуваної кримінально-правової заборони з використанням зазначеного 

поняття було б більш доречним. Незрозумілими залишилися й питання 

співвідношення законодавчої оцінки суспільної небезпечності посягань на 

територіальну цілісність (ст. 110 КК) та посягань на конституційний лад і 

державну владу (ст. 109 КК), публічних закликів до вчинення таких дій або 

розповсюдження відповідних матеріалів.   

Останнє положення є певним аргументом на користь спільного 

дослідження питань кримінальної відповідальності за злочини, передбачені 

статтями 109 та 110 КК. У нашому дослідженні використовуємо поняття 

«злочини проти основ суверенітету Українського народу». Такий погляд дає 

змогу системно підходити до розв’язання означених проблем: установлювати 

та пропонувати рішення проблем законодавчої оцінки суспільної небезпеки 

названих посягань, визначати невідповідності передбачених чинним 

законодавством кваліфікованих складів тощо. У такий спосіб проблему 

розв’язували зокрема Л. В. Мошняга, С. В. Дрьомов та О. В. Чуваков. 

Скажімо, С. В. Дрьомов пропонує викласти досліджувані норми в такій 

редакції: 

«Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади  

1. Дії, учинені з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, ‒  

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

конфіскацією майна або без такої.   

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також 

розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, ‒  

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням 

волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.  

                                           
параграф 138 справи «Ал-Скейні та інші проти Сполученого Королівства»; параграфи 106 і 107 у справі 

«Катан та інші проти Молдови та Росії». Більш ретельно означену доктрину розглянемо пізніше. 
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3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, учинені особою, яка є 

представником влади, або повторно, або організованою групою, або з 

використанням засобів масової інформації, ‒ 

 караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.   

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України   

1. Дії, учинені з метою зміни меж території або державного кордону 

України на порушення порядку, установленого Конституцією України, ‒ 

караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з 

конфіскацією майна або без такої.   

2. Публічні заклики до зміни меж території або державного кордону 

України на порушення порядку, установленого Конституцією України, а 

також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, –  

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням 

волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.  

3. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або 

повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з 

розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, ‒ 

 караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з 

конфіскацією майна або без такої.   

4. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які 

призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, ‒  

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років 

або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої» [57]. 

Запропонований проект порушує питання доцільності окремої 

криміналізації змови на вчинення певних дій (ч.1 ст. 109 КК) або планування 

певних дій (ч.1 ст. 110 у редакції, яку запропонував М. А. Рубащенко) за умови 

наявності в КК положень щодо готування до злочину. На нашу думку, треба 

погодитися із С. В. Дрьомовим у тому, що така криміналізація є надлишковою. 
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Навіть виняткова суспільна небезпека досліджуваних посягань не виправдовує 

подібного підходу. Також у цьому проекті певне розв’язання отримує 

порушена раніше проблема спірної законодавчої оцінки публічних закликів до 

порушення конституційного ладу та до порушення територіальної 

недоторканності, а також розповсюдження відповідних матеріалів (ч. 2 ст. 109 

та ч. 2 ст. 110 у запропонованій редакції). Водночас цей проект залишає поза 

увагою означені раніше проблеми нечітких законодавчих формулювань та 

кваліфікованих видів досліджуваних злочинів. 

Останню проблему намагається системно розв’язати Л. В. Мошняга, 

пропонуючи: 

«1) у частині 1 ст. 109 КК слово «насильницької» замінити на слово 

«незаконної»; 

2) з частини 1 статті 109 КК слова «а також змова про вчинення таких 

дій» – вилучити; 

3) з частини 2 статті 109 КК слова «публічні заклики до насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а 

також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій» – 

вилучити; 

4) з частини 1 статті 110 КК слова «а також публічні заклики чи 

розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій» – вилучити; 

… 

6) доповнити Кодекс статтею 114-1 такого змісту: 

«Стаття 114-1. Публічні заклики до вчинення злочину проти основ 

національної безпеки України 

1. Публічні заклики до вчинення злочину проти основ національної 

безпеки України, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з 

метою розповсюдження матеріалів з такими закликами, –  

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням 

волі на той самий строк. 
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2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або 

повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням 

засобів масової інформації, або поєднані з розпалюванням національної чи 

релігійної ворожнечі, – 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, які вчинені 

організованої групою або призвели до загибелі людей чи інших тяжких 

наслідків, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років». 

7) Викласти статті 109 і 110 у такій редакції: 

«Стаття 109. Дії, спрямовані на незаконну зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади 

1. Дії, учинені з метою незаконної зміни чи повалення конституційного 

ладу або захоплення державної влади, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або 

повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням 

засобів масової інформації, або поєднані з розпалюванням національної чи 

релігійної ворожнечі, – 

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, які вчинені 

організованою групою або призвели до загибелі людей чи інших тяжких 

наслідків, – 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.  

Примітка. У статтях 109, 110 та 114-1 повторним визнається злочин, 

учинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених 

цими статтями, а також статтями 111-114 цього Кодексу. 

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність України 
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1. Посягання на територіальну цілісність України на порушення 

порядку, установленого Конституцією України, –  

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або 

повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням 

засобів масової інформації, або поєднані з розпалюванням національної чи 

релігійної ворожнечі, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, які вчинені 

організованою групою або призвели до загибелі людей чи інших тяжких 

наслідків, – 

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років» 

[108, с. 16-17].  

Як і попередній дослідник, Л. В. Мошняга звертає увагу на недоцільність 

самостійної криміналізації змови. Вона слушно зазначає: «1) така форма 

об’єктивної сторони не міститься більше в жодному складі злочину з 

передбачених Розділом І Особливої частини КК; 2) така форма призводить до 

окремої криміналізації створення будь-яких злочинних груп, передбачених ст. 

28 КК України, тоді як за канонами кримінального права України окремій 

криміналізації можуть підлягати лише організовані злочинні угруповання» 

[108, с. 11]. Проблему спірної законодавчої оцінки суспільної небезпечності 

закликів та розповсюдження матеріалів автор розв’язує через вилучення цих 

форм зі статей 109, 110 та доповнення КК новою нормою (ст. 114-1 наведеного 

проекту). Доречною є пропозиція змішаної повторності досліджуваних 

посягань (примітка до ст. 109 у запропонованій редакції). Авторка також 

пропонує однакову систему кваліфікуючих ознак. Кваліфікованими видами ‒ 

порушення конституційного ладу й порушення територіальної 

недоторканності ‒ пропонується визнавати: 1) учинення злочину особою, яка 

є представником влади; 2) повторно; 3) за попередньою змовою групою осіб; 

4) з використанням засобів масової інформації; 5) з розпалюванням 



119 
 

національної чи релігійної ворожнечі. Особливо кваліфікованими видами 

таких посягань пропонується визнавати: 1) учинення злочину організованою 

групою; 2) загибель людей; 3) інші тяжкі наслідки. Проте Л. В. Мошняга не 

пропонує розв’язання проблеми нечітких формулювань. Запропонована 

заміна терміна «насильницький» на «незаконний» у ч. 1 ст. 109 створює нову 

проблему ‒ відсутність законодавчої диференціації кримінальної 

відповідальності. Очевидно, що насильницький спосіб порушення 

конституційного ладу або територіальної недоторканності є більш 

небезпечним, а формулюваннями «незаконна зміна чи повалення…» або 

«посягання на територіальну цілісність України на порушення порядку…» 

охоплюється досить широке коло принципово різних за суспільною 

небезпекою посягань. 

Цікавими є пропозиції О. А. Чувакова, який диспозиції статей 109 та 110 

КК бачить у такій редакції: 

«Стаття 109. Політичний екстремізм 

1. Дії, учинені з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про 

вчинення таких дій, – … 

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також 

розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, – …  

3. Організація збройного повстання з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а так само 

збройний опір урядовим військовим підрозділам, покликаним відновити 

конституційний правопорядок, а також активна участь у збройному повстанні 

або змова про вчинення зазначених дій, – …  

4. Публічні заклики до збройного повстання з метою насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи 

до збройного опору урядовим військовим підрозділам, покликаним відновити 
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конституційний правопорядок, а так само розповсюдження матеріалів із 

закликами до вчинення таких дій, – … 

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою й четвертою цієї 

статті, учинені представником влади, або повторно, або організованою 

групою, або з використанням засобів масової інформації, – … 

6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила 

злочин, передбачений цією статтею, якщо вона вчасно й добровільно 

повідомила органам державної влади про вчинене, чим сприяла запобіганню 

дальшій шкоді інтересам України, а також якщо її дії не містять ознак іншого 

складу злочину. 

Стаття 110. Сепаратизм 

1. Умисні дії, учинені з метою зміни меж території чи державного 

кордону України на порушення порядку, установленого Конституцією 

України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами 

до вчинення таких дій, – … 

2. Ті самі дії, якщо вони поєднані із застосуванням фізичного чи 

психічного насильства, або вчинені представником влади, або повторно, або 

за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпаленням національної 

чи релігійної ворожнечі, – …  

3. Організація дій, передбачених частиною першою цієї статті, 

поєднаних із застосуванням зброї чи погрозами застосування зброї, а так само 

збройний опір урядовим військовим підрозділам, покликаним відновити 

територіальну цілісність України, а також публічні заклики до таких дій чи 

активна в них участь, – …   

4. Дії, передбачені третьою частиною цієї статті, учинені представником 

влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів 

масової інформації, – … 

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою 

цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, – … 
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6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила 

злочин, передбачений цією статтею, якщо вона вчасно й добровільно 

повідомила органам державної влади про вчинене, чим сприяла запобіганню 

дальшому збитку інтересам України, а також, якщо її дії не містять ознак 

іншого складу злочину» [183, с. 25–26]. 

Позитивним аспектом цих пропозицій є спроба автора забезпечити 

диференціацію кримінальної відповідальності. О. А. Чуваков пропонує 

формулювати кримінально-правові засоби захисту суверенітету Українського 

народу з використанням таких понять, як «збройне повстання» та «збройний 

опір урядовим військовим підрозділам». Заслуговують на увагу й пропозиції 

щодо спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. 

Водночас майже без змін залишається ч.1 ст. 109 КК, що разом з доповненням 

норми положеннями про «збройне повстання» створює низку нових проблем 

тлумачення норми. Зокрема, як відмежувати «дії, учинені з метою 

насильницької зміни…» від «організації збройного повстання з метою 

насильницької зміни…» або «активної участі в збройному повстанні»? Крім 

цього, запропонований проект містить чималу кількість спірних положень 

щодо кваліфікованих видів посягань. Наприклад, ознака «поєднані з 

розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі» не використовується в 

контексті порушення конституційного ладу (ст. 109), а тільки щодо 

ненасильницьких дій, направлених на порушення територіальної цілісності. 

Ознака «використання засобів масової інформації» задіюється тільки стосовно 

дій щодо порушення територіальної недоторканності, «поєднаних із 

застосуванням зброї чи погрозами застосування зброї».  

Проведений аналіз пропозицій дослідників щодо змін та доповнень КК 

дає змогу зазначити, що проблема кримінально-правового забезпечення 

протидії посяганням на суверенітет Українського народу не розв’язана 

повністю. На нашу думку, особливо актуальними є пропозиції з таких питань, 

як: 1) чітке, тобто таке, що мінімізує небезпеку зловживання кримінальним 
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правом, законодавче формулювання кримінально-правових заборон; 2) 

систематизація кваліфікуючих ознак досліджуваних злочинів. 

З огляду на наведені раніше положення сформулюємо власні пропозиції 

щодо змісту досліджуваних кримінально-правових заборон. У цьому розділі 

роботи висловимо пропозиції щодо диспозицій основних складів злочинів та 

запропонуємо своє бачення системи кваліфікуючих ознак. Остаточні 

пропозиції щодо змісту досліджуваних норм КК, з огляду на різний характер 

впливу на обсяг покарання тих або інших ознак, буде наведено в наступному 

розділі після дослідження системи кримінально-правових наслідків учинення 

злочинів проти суверенітету Українського народу. 

Отже, диспозиції перших частин статей 109 та 110 КК пропонується 

викласти в такий спосіб: 

 «Стаття 109. Посягання на суверенітет Українського народу 

1. Учинення всупереч установленому законодавством порядку будь-

якого діяння, спрямованого на отримання державної влади чи зміну 

конституційного ладу, або порушення територіальної цілісності України, або 

участь у забезпеченні ефективного контролю іноземної держави над 

територією України або її частиною, –… 

Стаття 110. Публічні заклики до посягання на суверенітет Українського 

народу 

1. Публічні заклики до посягання на суверенітет Українського народу, а 

також виготовлення чи розповсюдження матеріалів з такими закликами, ‒…» 

До кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого запропонованою 

редакцією ст. 109 КК, пропонується віднести: 1) учинення злочину з 

використанням насильства або погрози його використання; 2) порушення 

роботи об’єктів критичної інфраструктури; 3) учинення злочину особою, яка є 

представником влади; 4) учинення злочину повторно; 5) учинення злочину за 

попередньою змовою групою осіб; 6) учинення злочину з використанням 

засобів масової інформації; 7) розпалювання національної чи релігійної 
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ворожнечі; 8) учинення злочину організованою групою; 9) загибель людей; 

10) інші тяжкі наслідки. 

До кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого запропонованою 

редакцією ст. 110 КК, пропонується віднести: 1) учинення злочину особою, 

яка є представником влади; 2) учинення злочину повторно; 3) учинення 

злочину за попередньою змовою групою осіб; 4) учинення злочину з 

використанням засобів масової інформації; 5) розпалювання національної чи 

релігійної ворожнечі. 

Основний зміст наведених пропозицій полягає : 1) в одній нормі 

об’єднується відповідальність за незаконне отримання державної влади та 

посягання на територіальну недоторканність; 2) необхідність кримінально-

правового відображення гібридної війни РФ проти України зумовлює 

внесення до запропонованої норми такої форми, як участь у забезпеченні 

ефективного контролю іноземної держави над територією України або її 

частиною; 3) об’єднання в одній нормі посягань на державну владу та 

територіальну недоторканність дає змогу розв’язати проблему систематизації 

кваліфікованих видів досліджуваних посягань; 4) в окремій нормі 

пропонується передбачити відповідальність за публічні заклики та 

розповсюдження матеріалів. Щодо цього питання поділяємо аналогічні 

пропозиції, висловлені в роботах Л. В. Мошняги [108] та М. А. 

Рубащенка [143].  

Об’єднання в одній нормі посягань на державну владу та територіальну 

недоторканність обґрунтовується встановленими в першому розділі 

змістовними характеристиками поняття «суверенітет Українського народу», 

проведеним аналізом об’єкта досліджуваних злочинів та встановленими 

тенденціями практичної інтерпритації статей 109, 110 КК. Складне питання, 

пов’язане з неоднозначністю формулювання ч.1 ст. 109, у чинній редакції 

розв’язується в спосіб кваліфікуючої ознаки «учинення злочину з 

використанням насильства або погрози його використання». Отже, у ч.1 

проекту йдеться про ненасильницькі дії, а ч. 2 та інші передбачатимуть 
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відповідальність за посягання на суверенітет Українського народу, учинене з 

використанням насильства.  

Зазначимо, що порушена раніше проблема обмеження можливих 

зловживань кримінальним законом також знаходить своє розв’язання. 

Запропоноване формулювання «…діяння, спрямоване на отримання 

державної влади…» є більш конкретним ніж наявне в чинному законодавстві 

«дії, учинені з метою…». Це забезпечить більш чітке виокремлення суспільно 

небезпечних посягань на державну владу та територіальну цілісність, 

орієнтуватиме правоохоронців на встановлення фактичних ознак конкретних 

діянь. Водночас слід зауважити, що питання попередження зловживання 

кримінальним правом під час відновлення державної влади на тимчасово 

непідконтрольних територіях запропанованими змінами остаточно не 

розв’язується. Актуальним є суміжне питання – відповідальність за 

колабораціонізм. Його ефективне розв’язання дасть змогу запропонувати 

комплексне виважене рішення щодо кримінально-правового забезпечення 

відновлення державної влади на тимчасово непідконтрольних територіях. Уже 

зараз запропоновано кілька можливих підходів. Інтенсивність юридичної 

відповідальності пропонується визначати залежно від виду колаборантської 

діяльності. Проте складність та багатомірність указаної проблеми однозначно 

потребує окремого дослідження. 

У проекті відсутня вказівка на таку форму об’єктивної сторони, як 

«змова на вчинення дій». Як уже зазначалось, уважаємо слушними аналогічні 

пропозиції Л. В. Мошняги [108] та С. В. Дрьомова [57], хоча є доцільним 

доповнити висловлені аргументи. По-перше, для кваліфікації змови щодо 

вчинення посягання на суверенітет українського народу,  у разі внесення до 

законодавства запропонованих змін, буде цілком достатньо наявних у 

Загальній частині КК положень стосовно відповідальності за попередню 

злочинну діяльність. По-друге, обстановка, що склалася в країні, наочно 

свідчить про потребу запровадження спеціального виду звільнення від 

кримінальної відповідальності за злочини проти суверенітету Українського 
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народу. Відповідні пропозиції буде висловлено в наступному розділі. 

Наявність такої форми об’єктивної сторони, як «змова на вчинення певних 

дій» дещо блокує можливості використання як спеціального, так і загальних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності. 

Значний інтерес для характеристики наведених законотворчих 

пропозицій становить сформульований у рішеннях ЄСПЛ концепт 

«ефективний контроль». Велика кількість воєн та збройних конфліктів, які 

мали місце протягом ХІХ-ХХ століть, сприяли виробленню в міжнародному 

праві правового режиму окупованої території. Уперше поняття «окупована 

територія» (англ. occupied territory) було сформульовано в IV Конвенції «Про 

закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: Положення про закони і 

звичаї війни на суходолі» 1907 року (більш відома як «Гаазька конвенція» 1907 

року). У цій Конвенції територія визнається окупованою, якщо вона фактично 

перебуває під владою армії супротивника. Окупація поширюється лише на ту 

територію, де така влада встановлена й здатна виконувати свої функції (стаття 

42); з фактичним переходом до рук окупанта повноважень легітимної влади 

він уживає всіх залежних від нього заходів для того, щоб, по можливості, 

відновити й забезпечити громадський порядок і безпеку, дотримуючись 

наявних у країні законів, за винятком, коли це абсолютно неможливо (стаття 

43). 

Після Другої Світової війни поняття «окупована територія» отримало 

розвиток у ст. 2 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 

року (також відома як «Женевська конвенція про захист жертв війни»), де 

вказується, що ця Конвенція застосовується до всіх випадків оголошеної війни 

чи будь-якого іншого збройного конфлікту, що може виникнути між двома чи 

більше Високими Договірними Сторонами, навіть якщо одна з них не визнає 

стану війни. Конвенція також застосовується до всіх випадків часткової або 

цілковитої окупації Високої Договірної Сторони, навіть якщо ця окупація не 

натрапляє на жодний збройний спротив[75]. 
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На сьогодні ведення так званих «гібридних воєн» не дає змогу з 

юридичного погляду встановити правовий режим території, що в результаті 

збройного конфлікту тимчасово не контролюється Урядом держави, та на якій 

почали створюватися квазідержавні утворення, що приховано підтримувались 

іноземною державою. Проблема полягала в тому, що відповідно до 

вищезазначених конвенцій 1907 та 1949 років потрібно було довести в 

установленому міжнародним правом порядку факт окупації однією державою 

території іншої держави, що було вкрай проблемним з огляду на нинішнє 

міжнародне право. 

Вихід було знайдено в практиці Європейського суду з прав людини під 

час розгляду справ щодо порушення Конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод 1950 року в подібного роду конфліктах, що мали 

місце в Азербайджані, Грузії, Кіпрі, Молдові, Сполученому Королівстві тощо. 

Зокрема, у низці Рішень Європейського суду з прав людини було 

сформульовано доктрину «ефективного контролю» (англ. Effective control 

doctrine), зміст якої розкривається в параграфах 16, 52, 56 і 62 справи «Луізіду 

проти Туреччини» (Loizidou v. Turkey), параграфах 62, 76–77 справи «Кіпр 

проти Туреччини» (Cyprus v. Turkey), параграфі 70 справи «Банковіч та інші 

проти Бельгії» (Banković and Others v. Belgium and 16 Other Contracting States), 

параграфах 314–316, 387, 388–394 справи «Ілашку та інші проти Молдови та 

Росії» (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia), параграфах 138, 139 справи 

«Ал-Скейні та інші проти Сполученого Королівства» (Al-Skeini and Others v. 

the United Kingdom), параграфах 106 і 107 справи «Катан та інші проти 

Молдови та Росії» (Catan and Others v. Moldova and Russia), параграфі 139 

«Асанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia). 

Зміст доктрини «ефективного контролю» ґрунтується на винятку з 

принципу, що юрисдикція за статтею 1 Конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод 1950 року обмежується власною територією держави, 

а також має місце тоді, коли внаслідок законних чи незаконних воєнних дій 

Договірна Держава здійснює ефективний контроль над територією поза 
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межами її національної території. З огляду на це Європейський суд з прав 

людини визначає такі три аспекти «ефективного контролю»: 

1. Обов’язок забезпечити на такій території права та свободи, викладені 

у вищевказаній Конвенції, випливає з факту такого контролю незалежно від 

того, чи здійснюється він безпосередньо через власні збройні сили Договірної 

Держави або через підпорядковану місцеву адміністрацію. Коли факт такого 

домінування над територією встановлено, немає потреби визначати, чи 

здійснює Договірна Держава детальний контроль над політикою та діяльністю 

підпорядкованої місцевої адміністрації. 

2. Той факт, що місцева адміністрація зберігає своє існування як 

результат військової чи іншої підтримки з боку Договірної Держави, тягне за 

собою відповідальність цієї держави за її політику та діяльність. Контролююча 

держава за статтею 1 Конвенції має гарантувати на території під своїм 

контролем повний набір матеріальних прав, викладених у Конвенції й тих 

додаткових протоколах, які вона ратифікувала. Ця держава буде 

відповідальною за будь-які порушення таких прав. 

3. Питання того, чи здійснює Договірна Держава ефективний контроль 

над територією поза межами власної території, є питанням факту. При 

визначенні того, чи існує ефективний контроль, Суд насамперед розглядає 

ступінь військової присутності держави на цій території. Інші індикатори 

також можуть бути важливими. Скажімо, те, якою мірою її військова, 

економічна та політична підтримка місцевій підпорядкованій адміністрації 

надає їй вплив та контроль над регіоном. 

Отже, використання в тексті закону про кримінальну відповідальність 

поняття «ефективний контроль» дасть змогу досить чітко визначати як злочин 

діяння осіб, які виконують певні функції в складі так званих «ЛНР» та «ДНР». 

На відміну від чинної редакції статей 109 та 110 КК, «умисні дії з метою…» 

запропонований варіант дасть змогу чітко виділити такі форми поведінки, які 

дійсно характеризуються суспільною небезпечністю, оскільки «програмує» 

досудове слідство на встановлення ознак діяння, пов’язаних з «участю в 



128 
 

забезпеченні ефективного контролю». Такі діяння можуть полягати в 

керівництві самопроголошеними «органами влади», відданні наказів, 

розпоряджень щодо забезпечення їх функціонування тощо. Водночас означене 

формулювання, як видається, виводить зі сфери дії кримінально-правового 

регулювання діяльність осіб щодо забезпечення належних умов життя. На 

нашу думку, запропоноване доповнення дасть змогу сфокусувати діяльність 

правоохоронних та судових органів на протидії найбільш небезпечним, дійсно 

суспільно небезпечним проявам поведінки осіб на тимчасово 

непідконтрольних територіях. Крім цього, з огляду на перспективи 

реінтеграції тимчасово окупованих територій, запропонована норма, 

забезпечуючи чітку та послідовну кримінально-правову оцінку діянь, 

зменшить небезпеку зловживання кримінальним правом [200]. 

На самостійну увагу заслуговує проблема забезпечення інформаційної 

безпеки – питання кримінальної відповідальності за публічні заклики до 

посягання на суверенітет Українського народу або розповсюдження 

відповідних матеріалів. Зрозуміло, що проблема інформаційної безпеки не 

обмежується вказаним. Самостійним сегментом, наприклад, є системне 

порушення свободи слова на тимчасово окупованих територіях, яке 

досліджувала А.Б. Блага [134]. Проте в контексті нашого дослідження 

потребує аналізу саме питання відповідальності за поширення вказаних 

матеріалів.  

У науці питання кримінально-правового регулювання у сфері 

інформаційної безпеки досліджено досить ґрунтовно. Найбільш вдалим 

видається рішення, що запропонував М. В. Карчевський. Інформаційну 

безпеку як об’єкт кримінально-правової охорони вчений визначає як систему 

суспільних відносин, що забезпечує можливість реалізації інформаційної 

потреби громадян, суспільства, держави. «Інформаційну безпеку суб’єкта слід 

уважати забезпеченою тоді, коли він має можливість отримувати повну, 

достовірну та достатню для прийняття ефективних рішень інформацію. Такий 

стан досягається соціальною активністю в трьох взаємопов’язаних групах 
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суспільних відносин, що  являють собою структурні елементи інформаційної 

безпеки: суспільні відносини у сфері формування інформаційного ресурсу, у 

сфері забезпечення доступу до інформаційного ресурсу й у сфері 

використання інформаційних технологій. У межах першої групи 

забезпечується формування інформаційного ресурсу, котрий відповідає 

потребам суб’єктів, у межах другої – забезпечується можливість суб’єктів 

отримувати безперешкодний доступ до необхідних інформаційних ресурсів, а 

в межах третьої – виконується завдання забезпечення функціонування 

ефективних засобів інформаційної діяльності» [70, с. 8]. Дослідження проблем 

кримінально-правового захисту суверенітету Українського народу пов’язане з 

першою групою названих відносин інформаційної безпеки. Небезпека 

посягань, відповідальність за які пропонується передбачити в ст. 110 КК 

(публічні заклики та розповсюдження матеріалів) полягає в тому, що суб’єкти 

суспільно-політичного дискурсу отримують інформаційний ресурс, який не 

дає змогу ефективно розв’язувати поставлені перед ним завдання, призводить 

до вчинення ними певних негативних дій. «Суспільна небезпечність 

публічних закликів до повалення конституційного ладу полягає в тому, що 

певні суб’єкти суспільного життя, які мають потребу в суспільно-політичній 

інформації щодо можливостей розвитку країни, будуть уведені в оману 

стосовно доцільності розв’язання нагальних соціальних проблем шляхом 

насильства. У свою чергу наявність значної кількості таких суб’єктів 

становитиме загрозу національній безпеці країни» [71, с. 347–348]. 

Попри очевидну небезпеку таких посягань у науковій літературі існує 

дискусія щодо доцільності кримінальної відповідальності за публічні заклики 

або розповсюдження матеріалів. Висловлюються пропозиції щодо 

криміналізації новітніх форм інформаційних впливів. Скажімо, Н. А. Савінова 

пропонує передбачити кримінальну відповідальність за такі посягання, як 

«умисні впливи на свідомість», «необережні впливи на свідомість», «умисне 

поширення хибної соціально значущої інформації», «поширення принизливої 

для України медіапродукції», «використання прихованих засобів впливу на 
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свідомість у засобах масової інформації» [148, с. 252–299]. Натомість М. В. 

Карчевський не вважає, що треба розширювати поле кримінально-правового 

регулювання у сфері формування інформаційного ресурсу. Науковець 

наводить такі п’ять аргументів: «По-перше, розширення видів інформації, 

розповсюдження якої підпадає під дію законодавства про кримінальну 

відповідальність, входить в очевидну суперечність з однією із основних 

тенденцій соціальної політики нашого суспільства – демократизацією загалом 

та забезпеченням свободи слова зокрема… 

По-друге, посилення державного контролю за діяльністю засобів 

масової інформації в спосіб залучення до його механізму додаткових 

кримінально-правових засобів потенційно небезпечне згортанням процесів 

демократизації через надто широкі правові можливості держави та втрату 

громадянським суспільством важливих інструментів впливу на владу… 

По-третє, … принципово неможливо сформулювати чітке та 

операціональне загальне визначення для позначення тих відомостей, 

включення яких до суспільного інформаційного поля слід уважати суспільно 

небезпечним. Вельми проблематичною буде й спроба чіткого, а саме таке є 

необхідним для кримінально-правової норми, визначення суспільно 

небезпечних наслідків… 

По-четверте, … питання про можливість доведення наявними 

процесуальними засобами причинного зв’язку між поширенням певної 

інформації та настанням відповідних суспільно небезпечних наслідків 

вочевидь є риторичним... 

Нарешті, по-п’яте. Поширення глобальних інформаційних технологій 

(Інтернет, мережі супутникового мовлення) загалом робить все менш 

ефективними методи, що ґрунтуються на обмеженні або забороні поширення 

певної інформації» [71, с. 363–365]. 

Погодимося з тим, що, безсумнівно, розширення кримінально-правового 

регулювання у сфері формування інформаційного ресурсу можна розглядати 

як загрозу демократизації суспільства. Також можна погодитись, що сучасний 
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рівень розвитку інформаційних технологій поступово зменшує ефективність 

певних обмежувальних заходів. Практичне підтвердження цієї тези отримано 

в процесі реалізації рішення про заборону функціонування в Україні окремих 

соціальних мереж. Складність і рівень розвитку засобів комунікації в цьому 

разі забезпечили можливість багатьом порівняно нескладно продовжувати 

використання небезпечних соціальних мереж. Можна погодитись і з тим, що 

на сьогодні відсутня об’єктивна можливість забезпечити якісне процесуальне 

закріплення таких посягань на інформаційну безпеку, як, наприклад, 

«використання прихованих засобів впливу на свідомість». Проте кримінальна 

відповідальність за публічні заклики до посягання на суверенітет 

Українського народу або розповсюдження відповідних матеріалів на сьогодні 

є об’єктивно необхідною. Попри ризики зловживань кримінальним правом, 

використання кримінального законодавства для оцінки діянь, що 

характеризуються спірною суспільною небезпекою, досліджувана норма є 

досить ефективним засобом протидії інформаційній агресії [191].  

Несистемне використання кваліфікуючих ознак у чинній редакції статей 

109 та 110 КК також виправляється в запропонованій. Це досягається в спосіб 

часткового використання пропозицій Л. В. Мошняги [108] щодо системи 

кваліфікуючих ознак досліджуваних злочинів. Окремо звернемо увагу на 

пропозицію щодо передбачення такої кваліфікуючої ознаки, як дії, пов’язані з 

порушенням роботи об’єктів критичної інфраструктури. Поняття «об’єкт 

критичної інфраструктури» визначає Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України», завдання ж державної політики у сфері 

захисту критичної інфраструктури конкретизовано в Розпорядженні Кабінету 

Міністрів України від 06 грудня 2017 року № 1009-р «Про схвалення 

Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури». 

Порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем 

об’єктів критичної інфраструктури держави затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 563. 
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Події останніх років наочно продемонстрували потребу системних 

рішень у сфері національної безпеки. Ураховуючи, що побудова ефективної 

системи захисту національної критичної інфраструктури є одним з 

пріоритетних завдань держави, доповнення ст. 109 КК означеною 

кваліфікуючою ознакою видається правильним кримінально-правовим 

відображенням об’єктивної дійсності. 

 Погодимося з В. М. Сидоренко, С. О.Гнатюком та О. П. Дуксенко, які 

зазначають:«Однією з найважливіших складових сучасної інформаційної 

війни є можливість проведення інформаційних операцій. У загальному плані 

ці операції пов’язані з наданням інформації, здатної вплинути на процес 

прийняття рішень супротивника» [49, с. 269]. Питання кібернетичної безпеки 

набуває особливої актуальності з огляду на постійне розширення сфери 

застосування сучасних інформаційних технологій. Експерти відзначають 

зрослу небезпеку для стабільності політичних систем, обумовлену 

протиправними посяганнями на автоматизовані системи, комп’ютерні мережі 

або мережі електрозв’язку [11; 74]. Наприклад, небезпека посягання може бути 

значно підвищена, коли злочинець отримує доступ до автоматизованих 

систем, які використовуються в національній обороні [178, с. 58–62]. Чинне 

кримінальне законодавство передбачає відповідальність за злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних систем, комп’ютерних мереж і 

мереж електрозв’язку (статті 361 – 363-1 КК), проте введення наведеної 

кваліфікуючої ознаки до ст. 109 КК, на нашу думку, є об’єктивним 

кримінально-правовим відображенням дійсності, що дасть змогу давати більш 

правильну правову оцінку посягань. Зазначимо також, що у випадку вчинення 

посягання на суверенітет Українського народу, поєднаного з порушенням 

роботи об’єктів критичної інфраструктури, кваліфікувати дії винних осіб 

треба за сукупністю злочинів, передбачених ст. 109 КК (у новій редакції) та 

статтями 361, 361-1, 362, 363-1 КК (за наявності відповідних ознак).  
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Висновки до другого розділу: 

 

1. З питання видового об’єкта злочинів, передбачених статтями 109 та 

110 КК України, найбільш обґрунтованою визнано позицію М. А. Рубащенка 

– «суспільні відносини, що забезпечують основи суверенітету Українського 

народу». Саме таке визначення найбільш точно передає сутність означених 

суспільно небезпечних діянь як посягань на реалізацію влади народом 

України. Послідовно визначати безпосередній об’єкт дій, спрямованих на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади, як суспільні відносини суверенітету Українського народу в 

частині визначення та функціонування конституційного ладу та реалізації 

державної влади. Також безпосередній об’єкт посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України визначається як суспільні відносини 

суверенітету Українського народу в частині забезпечення територіальної 

цілісності. 

2. Аргументовано висновок про те, що стрижневим у значенні слів 

«повалення», «захоплення» є насильство, отже, «насильницький» стосується і 

повалення конституційного ладу, і захоплення державної влади (ч.1 ст. 109 

КК). Крім лінгвістичних аргументів, такий висновок підтверджено  

результатами дослідження основних напрямів практичної інтерпретації 

положень ст. 109 КК щодо кримінально-правової оцінки дій осіб, причетних 

до створення та функціонування так званих «ЛНР» і «ДНР». 

3. Змова про вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади визначається в спосіб 

вказівки на два важливі аспекти: 1) змова являє собою домовленість двох або 

більше осіб про вчинення зазначених дій; 2) змова виявляється в узгодженні 

конкретних дій, розподілі ролей тощо. 

4. Для кримінально-правової оцінки певного повідомлення як 

публічного заклику до насильницької зміни чи повалення конституційного 

ладу або до захоплення державної влади необхідним є дослідження таких 
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ознак діяння, як спосіб та місце здійснення повідомлення, використані 

технічні засоби, зміст повідомлення. До того ж висновок щодо наявності 

публічних закликів треба робити в кожному конкретному випадку на підставі 

аналізу матеріалів конкретного провадження. 

5. За результатами дослідження відповідних судових рішень 

сформульовано висновки щодо тенденцій правозастосовної практики, 

основних напрямів практичної інтерпретації положень статей 109 та 110 КК.  

По-перше, статті 109 та 110 КК України переважно використовуються для  

кваліфікації дій осіб, які так чи інакше пов’язані з діяльністю так званих 

«ЛНР», «ДНР» або реалізацією так званого проекту «Новоросія». Установлено 

непоодинокі випадки правової оцінки однакових за змістом дій або як 

посягання на державну владу (ст. 109), або як посягання на територіальну 

цілісність (ст. 110). Такі судові рішення розглядаються не як помилкові, а як 

часткові елементи комплексної правової оцінки дій зловмисників. Підтримка, 

діяльність у складі, сприяння функціонуванню тощо самопроголошених 

квазідержавних утворень підпадає під ознаки як ст. 109 КК, так і ст. 110 КК. У 

такому випадку наявне як посягання на державну владу та конституційний 

лад, так і посягання на територіальну цілісність. З огляду на це правильною 

видається кваліфікація означених дій за сукупністю названих злочинів. По-

друге, здебільшого використання ст. 109 КК (71%) та значна частина 

використання ст. 110 КК України (32%) пов’язано з кваліфікацією публічних 

закликів та розповсюдженням відповідних матеріалів (47% усіх досліджених 

судових рішень). До того ж  у 76% таких випадків суди кваліфікували дії осіб, 

які використовували соціальні мережі або інтернет сайти. Установлена 

тенденція судової практики є об’єктивним відображенням тенденцій 

інформатизації суспільства та свідчить про актуальність завдань із 

забезпечення кібербезпеки. Водночас наведені дані актуалізують 

проблематику розгляду окремих діянь, пов’язаних з розповсюдженням 

матеріалів, у контексті ч. 2 ст. 11 КК. 
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6. До основних напрямів удосконалення чинного законодавства про 

кримінальну відповідальність за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу належить: 1) конкретизація формулювань кримінально-

правових заборон для мінімізації небезпек зловживання на правозастосовному 

рівні кримінально-правового регулювання; 2) законодавча систематизація 

кваліфікованих форм досліджуваних злочинів. Зазначені проблемні аспекти 

особливо загострюються з огляду на перспективи початку діяльності 

українських органів державної влади на тимчасово непідконтрольній 

території. Недостатня визначеність закону про кримінальну відповідальність, 

особливо за злочини проти основ суверенітету, створюватиме підстави для 

зловживання кримінальним правом. Такі зловживання, і собі, унеможливлять 

повноцінне відновлення державної влади на тимчасово непідконтрольних 

територіях, формуватимуть нові конфлікти. 

7. На підставі аналізу результатів наукових досліджень та встановлених 

тенденцій практичної інтерпретації положень статей 109, 110 КК 

запропоновано об’єднати в ст. 109 КК відповідальність як за посягання на 

державну владу та конституційний лад, так і територіальну цілісність України, 

а також передбачити в цій нормі відповідальність за участь у забезпеченні 

ефективного контролю іноземної держави над територією України або її 

частиною. У ст. 110 КК пропонується передбачити відповідальність за 

публічні заклики до посягання на суверенітет Українського народу. Крім 

конкретизації ознак досліджуваних злочинних посягань, запропоноване 

рішення дасть змогу ефективно розв’язати проблему систематизації 

кваліфікованих складів. 

8. До кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого запропонованою 

редакцією ст. 109 КК, пропонується віднести: 1) учинення злочину з 

використанням насильства або погрози його використання; 2) порушення 

роботи об’єктів критичної інфраструктури; 3) учинення злочину особою, яка є 

представником влади; 4) учинення злочину повторно; 5) учинення злочину за 

попередньою змовою групою осіб; 6) учинення злочину з використанням 
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засобів масової інформації; 7) розпалювання національної чи релігійної 

ворожнечі; 8) учинення злочину організованою групою; 9) загибель людей; 

10) інші тяжкі наслідки. 

9. До кваліфікуючих ознак злочину, передбаченого запропонованою 

редакцією ст. 110 КК, пропонується віднести: 1) учинення злочину особою, 

яка є представником влади; 2) учинення злочину повторно; 3) учинення 

злочину за попередньою змовою групою осіб; 4) учинення злочину з 

використанням засобів масової інформації; 5) розпалювання національної чи 

релігійної ворожнечі. 

10. Установлене в процесі дослідження проблемне питання, пов’язане з 

неоднозначністю формулювання ч.1 ст. 109 КК у чинній редакції, 

розв’язується в спосіб кваліфікуючої ознаки «учинення злочину з 

використанням насильства або погрози його використання». Отже, у ч.1 

проекту йдеться про ненасильницькі дії, а ч. 2 та інші передбачатимуть 

відповідальність за посягання на суверенітет Українського народу, учинене з 

використанням насильства.  

11. Наведено нові аргументи на користь вилучення з тексту закону про 

кримінальну відповідальність вказівки на таку форму порушення суверенітету 

Українського народу, як «змова на вчинення дій…». По-перше, для 

кваліфікації змови на вчинення посягання на суверенітет українського народу 

цілком досить наявних у Загальній частині КК положень щодо 

відповідальності за попередню злочинну діяльність. По-друге, наявність такої 

форми об’єктивної сторони, як «змова на вчинення певних дій» певною мірою 

блокує можливості використання як спеціального (буде запропоновано в 

наступному розділі), так і загальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

12. Використання в тексті закону про кримінальну відповідальність 

поняття «ефективний контроль» дасть змогу досить чітко визначати як злочин 

діяння осіб, які виконують певні функції в складі так званих «ЛНР» та «ДНР». 

На відміну від чинної редакції статей 109 та 110 КК «умисні дії з метою…» 
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запропонований варіант дає змогу чітко виділити такі форми поведінки, які, 

безсумнівно, характеризуються суспільною небезпекою, оскільки 

«програмує» досудове слідство на встановлення ознак діяння, пов’язаних з 

«участю у забезпеченні ефективного контролю». Запропоноване доповнення 

дасть змогу сфокусувати діяльність правоохоронних та судових органів на 

протидії найбільш небезпечним, дійсно суспільно небезпечним проявам 

поведінки осіб на тимчасово непідконтрольних територіях. Крім цього, з 

огляду на перспективи реінтеграції тимчасово окупованих територій, 

запропонована норма, забезпечуючи чітку та послідовну кримінально-правову 

оцінку діянь, зменшить небезпеку зловживання кримінальним правом. 

13. Наведено аргументи на користь того, що кримінальна 

відповідальність за публічні заклики до посягання на суверенітет 

Українського народу або розповсюдження відповідних матеріалів на сьогодні 

є об’єктивно необхідною. Попри ризики зловживань кримінальним правом, 

використання кримінального законодавства для оцінки діянь, що 

характеризуються спірною суспільною небезпекою, досліджувана норма є 

досить ефективним засобом протидії інформаційній агресії. 

14. З огляду на потребу системних рішень у сфері національної безпеки, 

актуальність побудови ефективної системи захисту національної критичної 

інфраструктури однією з кваліфікуючих ознак посягання на суверенітет 

Українського народу пропонується передбачити «порушення роботи об’єктів 

критичної інфраструктури». 

15. Основні склади злочинів, передбачених статтями 109 та 110 КК, 

пропонується сформулювати в такий спосіб:  

«Стаття 109. Посягання на суверенітет Українського народу 

1. Учинення всупереч установленому законодавством порядку будь-

якого діяння, спрямованого на отримання державної влади чи зміну 

конституційного ладу або порушення територіальної цілісності України або 

участь у забезпеченні ефективного контролю іноземної держави над 

територією України або її частиною, –… 
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Стаття 110. Публічні заклики до посягання на суверенітет Українського 

народу 

1. Публічні заклики до посягання на суверенітет Українського народу, а 

також виготовлення чи розповсюдження матеріалів з такими закликами, –…» 
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РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОСЯГАНЬ  НА 

ОСНОВИ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

3.1. Система кримінально-правових наслідків учинення злочинів проти 

основ суверенітету Українського народу 

 

Історично склалося так, що злочин розглядали невіддільно від покарання 

й визначали як його чи не єдиний юридичний наслідок. Інакше кажучи, злочин 

тягне за собою покарання. Кожен, хто вчинив злочин, повинен понести 

покарання, і жоден невинний не може бути покараним. 

З поступовим розвитком кримінального права відбувалося 

переосмислення як системи наслідків учиненого злочину загалом, так і 

окремих його елементів зокрема. Розширювався спектр заходів, що можуть 

застосуватися до особи, яка вчинила злочин. Такі заходи набували все 

більшого гуманістичного забарвлення – відбувається відмова від покарань, які 

принижують особу, є нелюдськими або надмірно жорстокими.  

У кримінальному праві формується принцип невідворотності 

кримінальної відповідальності, яка є значно ширшою за змістом ніж 

покарання. За цим принципом саме кримінальна відповідальність як 

найсуворіший вид юридичної відповідальності стає правовим наслідком 

злочину. Водночас реалізація кримінальної відповідальності не 

унеможливлює  застосування до особи, яка вчинила злочин, покарання, хоч і 

зумовлює настання деяких інших наслідків, передбачених законом.  

Отже, зміст принципу невідворотності кримінальної відповідальності 

полягає в тому, що «особа, яка вчинила злочин, підлягає кримінальному 

покаранню, якщо відсутні законні підстави звільнення її від кримінальної 

відповідальності чи покарання» [185, с. 468]. За М. І. Пановим та Л. 

М. Герасіною принцип невідворотності відповідальності означає, що будь-яка 
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особа, яка вчинила злочин, повинна нести за нього відповідальність [121, с. 

39]. 

На сучасному етапі розвитку кримінального права деякі фахівці вже 

висловлюють думку про перетворення принципу невідворотності 

кримінальної відповідальності (покарання) на принцип невідворотності 

кримінально-правового впливу (реагування) на осіб, які вчинили злочини. 

Адже на сьогодні держава може реагувати на злочин не лише в спосіб, 

пов’язаний з реалізацією кримінальної відповідальності стосовно особи, яка 

його вчинила. Зокрема так розмірковує О. О. Книженко, наголошуючи на 

тому, що принцип невідворотності відповідальності в кримінальному праві 

пройшов  розвиток від невідворотності покарання до невідворотності заходів 

кримінально-правового впливу. Такий висновок випливає з того, що окрім 

покарання, за окремі злочини передбачена можливість застосування інших 

заходів кримінально-правого впливу (наприклад, звільнення від відбування 

покарання з випробуванням, звільнення від кримінальної відповідальності з 

нереабілітуючих підстав) [73, с. 163]. 

У сучасній кримінально-правовій політиці України зазначений принцип 

знаходить виявлення в розумінні невідворотності кримінально-правового 

реагування на вчинений злочин, а не в обов’язковому застосуванні покарання 

(кримінальної відповідальності) стосовно особи, яка його вчинила, – пише А. 

А. Митрофанов. Відповідно до цього принципу законодавчо має бути 

встановлено й практично застосовано до кожного вчиненого та виявленого 

злочину заходи кримінально-правового реагування, тобто покладення 

кримінальної відповідальності (з призначенням покарання або без нього чи із 

звільненням від його відбування) або звільнення (за наявності підстав для 

того) від кримінальної відповідальності [104, с. 54]. 

Як зазначає О. В. Наден, чинне кримінальне законодавство України, як і 

сучасне кримінальне законодавство демократичних країн, передбачає 

широкий спектр можливостей повного або часткового звільнення від 

правообмежень, у яких полягає кримінальна відповідальність. Це може бути й 
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звільнення від кримінальної відповідальності, передбачене, наприклад, 

статтями розділу ХІ Загальної частини КК України. А також і звільнення від 

окремих складових кримінальної відповідальності, до прикладу, звільнення 

від покарання чи його відбування, дострокове припинення судимості. У цих 

випадках особа не звільняється від кримінальної відповідальності загалом, 

проте звільняється від окремих правообмежень, які входять до її змісту, тобто 

частково звільняється від кримінальної відповідальності [110, с. 174]. 

Натомість деякі фахівці переконують, що аксіома «немає злочину без 

покарання» і, навпаки, «немає покарання без злочину» не повинна підлягати 

сумніву в її істинності та правдивості, а твердження про те, що не завжди 

злочин може потягти за собою покарання, є шкідливим, оскільки може 

слугувати теоретичною основою для прояву будь-яких відтінків 

суб’єктивізму. Злочин завжди тягне за собою покарання. Проте, якщо в деяких 

випадках цього не відбувається, це ще раз доводить, що кримінальне право не 

повинно бути догматичним, неповоротким і непорушним, а іноді, навпаки, має 

бути чутливим та уважним до потреб і життя, і особи винного. Але передусім 

кримінальне право має виходити із зазначеної аксіоми й лише потім уже діяти 

відповідно до своїх положень про звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання [166, с. 193–194]. 

У контексті викладеного вважаємо найбільш виваженим підхід М. 

І. Мельника, який у відгуку на докторську дисертацію (2014 р.) Є. 

О. Письменського зазначав, що проблема полягає у двоякому розумінні суті 

принципів невідворотності відповідальності та невідворотності покарання. 

Якщо їх розуміти так, що за будь-який злочин обов’язково (і 

безальтернативно) винна особа має нести відповідальність, отримати 

передбачене законом покарання та відбути його, то наведені вище наукові 

погляди мають належне підґрунтя для існування.  

Якщо ж принципи невідворотності кримінальної відповідальності та 

невідворотності покарання розуміти як обов’язкове порушення в 

установленому кримінально-процесуальному порядку питання про 
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винуватість особи у вчиненні злочину, про застосування до неї кримінального 

закону в аспекті її обов’язку відповідати на його підставі через учинення 

злочину та винуватість, то вказані правові погляди цілком може бути 

поставлено під сумнів.  

Звільнення від покарання (як і звільнення від відповідальності) не можна 

відривати від кримінальної відповідальності, адже вони апріорі не можуть 

існувати без процесу притягнення до такої відповідальності. Указані види 

звільнення є похідними від кримінальної відповідальності, вони можливі лише 

в разі її практичної реалізації. Тож не коректно з правового погляду твердити 

про трансформацію (вичерпання, забуття, відмирання тощо) принципу 

невідворотності кримінальної відповідальності. Інститут звільнення від 

покарання (його відбування) є формою реалізації такої відповідальності, а 

також засобом (інструментом) досягнення мети кримінальної 

відповідальності. А остання в жодному разі не може бути зведена до 

призначення покарання та його відбування. Зрештою, звільнення від 

кримінальної відповідальності, звільнення від покарання або його відбування, 

застосування інших заходів кримінально-правового впливу здійснюється в 

межах застосування, як його називають, закону України про кримінальну 

відповідальність.  

Подібною до позиції М. І. Мельника є думка Л. В. Чорнозуб, яка, 

спираючись на положення ст. 2 КПК України, обґрунтовує, що законодавець 

виходить з невідворотності саме повідомлення кожній особі, яка вчинила 

злочин, про підозру в його вчиненні. Отже, закономірно, що кримінальне 

провадження може закінчитися стосовно такої особи або покладенням на неї 

кримінальної відповідальності, або звільненням від неї [182, с. 143]. 

Отже, не вдаючись у дискусію щодо суті викладеної проблематики, 

констатуємо, що невідворотність у кримінальному праві є одним з його 

базових принципів, який полягає в тому, що кожна особа, яка вчинила злочин, 

підлягає кримінально-правовому впливу. До того ж кримінальний закон 

визначає вичерпну систему заходів такого впливу або, інакше кажучи, 
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юридичних наслідків учиненого злочину. Найбільш точною треба визнати 

позицію, відповідно до якої зазначений принцип називають принципом 

невідворотності відповідальності в кримінальному праві. Адже кожна особа, 

яка вчинила злочин, має, щонайменше, бути притягнутою до кримінальної 

відповідальності з дальшою її реалізацією або звільненням від неї3.  

З огляду на викладене  в аспекті досліджуваного в цьому розділі питання 

є важливим з’ясування, якою на сьогодні є система кримінально-правових 

наслідків учинення злочинів за КК України та які її особливості щодо злочинів 

проти основ суверенітету Українського народу.  

Тут і далі виходитимемо з того, що систему кримінально-правових 

наслідків учинення злочинів складають заходи кримінально-правового 

впливу, установлені КК України, та які застосовуються за рішенням суду. 

Принаймні зазначена позиція є такою, що домінує в сучасній юридичній 

літературі.  

За твердженнями фахівців, зміст кримінально-правового впливу складає 

встановлена законом сукупність способів (засобів, заходів) реагування 

держави на вчинений злочин. У вузькому розумінні йдеться про діяльність 

держави в особі спеціально уповноважених органів щодо застосування до 

особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачених кримінальним 

законом заходів [171, с. 215, 217]. Заходи кримінально-правового впливу 

перебувають у діалектичному зв’язку з кримінально-правовими санкціями, 

оскільки, з одного боку, санкції є формою закріплення заходів кримінально-

правового впливу, а з іншого – кримінально-правова норма, закріпивши 

заходи кримінально-правового впливу, розкриває їх зміст[73, с. 11].  

А. В. Андрєєв слушно вважає, що всі заходи кримінально-правового 

впливу можуть бути як пов’язані з реалізацією кримінальної відповідальності, 

так і такими, що з нею не пов’язані. Заходи, у яких відображається 

                                           
3 Притягнення до кримінальної відповідальності слушно визнається стадією кримінального 

провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення. 
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кримінальна відповідальність, формують певну систему видів, що за різним 

співвідношенням утворюють певні форми реалізації кримінальної 

відповідальності. Кожна з таких форм має різні поєднання елементів 

кримінальної відповідальності (зокрема осуду, призначення покарання, 

звільнення від покарання, відбування покарання, звільнення від відбування 

покарання, судимості). 

Отже, на погляд дослідника, поза кримінальною відповідальністю 

перебувають такі заходи кримінально-правового впливу, як звільнення від 

кримінальної відповідальності; застосування до неосудної особи примусових 

заходів медичного характеру; застосування примусових заходів виховного 

характеру до неповнолітнього, який учинив суспільно небезпечне діяння у 

віці, з якого не може наставати кримінальна відповідальність. Такі заходи 

можуть становити реакцію держави не лише на діяння, що містить склад 

злочину, але й у випадках, передбачених КК України, на суспільно небезпечне 

діяння без ознак складу злочину [13, с. 36–38].  

Є. М. Вечерова щодо цього твердить про кримінально-правовий вплив на 

злочини (злочинність) та кримінально-правовий вплив без наявності складу 

злочину [25, с. 362]. Науковець також небезпідставно зазначає, що 

«кримінальна відповідальність» і «кримінально-правовий вплив» 

співвідносяться між собою як частина та ціле [26].  

З огляду на це мають рацію вчені, які до структури кримінально-

правового впливу зараховують: 1) кримінальну відповідальність, що 

реалізується в різних формах; 2) інші заходи кримінально-правового впливу, 

зокрема такі, як примусові заходи медичного та виховного характеру, 

примусове лікування; 3) звільнення від кримінальної відповідальності за 

нормами Загальної та Особливої частин КК України [204, с. 218]. Отже, за 

вчинення злочину, серед іншого, до особи можуть застосовувати заходи 

кримінально-правового впливу, пов’язані з реалізацією кримінальної 

відповідальності та звільненням від неї, а в разі вчинення суспільно 

небезпечного, протиправного діяння (за відсутності інших ознак злочину) – 
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примусові заходи медичного характеру, примусові заходи виховного 

характеру тощо [123, с. 62]. 

Фахівці неодноразово робили спроби класифікувати заходи кримінально-

правового впливу, передбачені КК України. Зокрема, Н. А. Орловська, 

виокремлюючи примусові та заохочувальні заходи кримінально-правового 

впливу, відносила до перших покарання та примусові заходи, відмінні від 

покарання, а до других – звільнення від кримінальної відповідальності та 

покарання [117, с. 5]. До того ж автор робить слушне застереження: потрібно 

враховувати, що не завжди, коли законодавець використовує словосполучення 

«звільнення від кримінальної відповідальності» чи «звільнення від 

покарання», можна говорити про заохочувальну кримінально-правову 

санкцію [118]. Безсумнівно, не будь-який вид звільнення від відповідальності 

або покарання за КК України може вважатися заохочувальним заходом 

впливу. Деякі з них мають пільговий характер і встановлюються через інші 

причини. 

На погляд М. І. Хавронюка, заходи кримінально-правового впливу 

доцільно класифікувати на примусові (покарання, пробація, примусові заходи 

виховного характеру, примусові заходи медичного характеру, судимість, 

інші), заохочувальні (зокрема деякі види звільнення від кримінальної 

відповідальності та покарання, що стосуються позитивної посткримінальної 

поведінки і заохочують до неї) та квазізаходи [180, с. 5].  

Поділяємо думку про те, що дієвою та невід’ємною формою протидії 

злочинності має вважатися застосування не тільки тих заходів, які замінюють 

або доповнюють покарання (примус), а й таких, що унеможливлюють 

кримінальне переслідування, звільняють від кримінальної відповідальності та 

загалом пом’якшують кримінально-правове обтяження, зокрема через 

застосування заохочення (стимулювання) правомірної, соціально-корисної 

поведінки особи [127, с. 119; 126, с. 20]. Це питання є особливо актуальним 

для злочинів проти основ національної безпеки, реагування на які 

характеризується чи не найбільшою репресивністю з мінімальною 
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можливістю застосування заохочувальних заходів впливу. Утім треба 

враховувати, що не всі заходи впливу, які не мають примусового характеру, 

належать до заохочувальних. Існує низка заходів, передбачених пільговими 

нормами кримінального права, тобто нормами, що встановлюють певні пільги 

для осіб, які вчинили злочин (зазвичай як спосіб реалізації принципів 

гуманізму та справедливості). Наприклад, звільнення від кримінальної 

відповідальності через закінчення строків давності за певних умов можна 

віднести саме до таких заходів, оскільки підстави його застосування не 

пов’язані зі стимулюванням правослухняної поведінки, на відміну від інших 

загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. А. М. Ященко 

небезпідставно називає вказаний різновид заходів такими, що засновані на 

гуманістичних засадах та недоцільності здійснення кримінального 

провадження (ч. 2 ст. 74, ч. 5 ст. 74, статті 83, 84, 85–87, 106 КК України) [203,  

с. 301].  

Г. З. Яремко поділяє кримінально-правові наслідки злочину на позитивні 

(щодо фізичних осіб, які вчинили діяння за наявності обставин, що 

виключають злочинність) та негативні – заходи кримінально-правового 

характеру (щодо фізичних осіб, які вчинили злочин чи суспільно небезпечне 

посягання, яке не містить усіх ознак складу злочину), а також юридичних осіб, 

від імені яких учинено злочин [202, с. 94]. 

Практичне значення мають й інші поділи (класифікації) заходів 

кримінально-правового впливу. Наприклад, критерій їх юридичної значущості 

дає змогу твердити про такі види, як: 1) основні – ті, з реалізацією яких 

кримінально-правовий конфлікт може вважатися загалом вичерпаним (це 

звільнення від кримінальної відповідальності, різні види кримінально-

правового компромісу, покарання, пробація, примусові заходи медичного 

характеру, примусові заходи виховного характеру  та 2) додаткові (акцесорні) 

– ті, які мають другорядне, допоміжне значення для вирішення кримінально-

правового конфлікту (зокрема судимість, примусове лікування, спеціальна 



147 
 

конфіскація, нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі) [62, с. 

291]. 

Отже, систему кримінально-правових наслідків учиненого злочину за 

кримінальним правом України складають різноманітні заходи впливу, 

установлені КК України, та які  застосовуються за рішенням суду. Ці заходи 

можуть бути як основними, так і додатковими. До основних належать заходи, 

які становлять зміст кримінальної відповідальності або звільнення від неї. 

Додаткові – спрямовані на здійснення точкового (персоніфікованого) впливу 

залежно від учиненого злочину та особи злочинця. За характером впливу (дії) 

заходи кримінально-правового впливу поділяються на примусові та 

заохочувальні або / і такі, що мають пільговий характер.  

Безумовно, система кримінально-правових наслідків учинення злочинів 

проти основ суверенітету Українського народу має свої особливості. Далі з 

огляду на викладене вище теоретико-прикладне підґрунтя розглянемо, які 

заходи кримінально-правового впливу згідно з КК України можуть 

застосовуватися до осіб, які вчинили злочини проти основ суверенітету 

Українського народу.  

По-перше, такі заходи впливу можуть бути як пов’язані з реалізацією 

кримінальної відповідальності, так і передбачати звільнення від неї.  

Кримінальна відповідальність як реакція держави на вчинення 

особливого (найбільш небезпечного для суспільства) правопорушення 

характеризується низкою властивих лише їй рис: 1) застосовується щодо того, 

хто вчинив таке суспільно небезпечне діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого КК України; 2) офіційна оцінка поведінки особи як злочину, а 

самої цієї особи як злочинця, включаючи їх осуд, здійснюється в 

обвинувальному вироку суду від імені держави, якій протиставляє себе 

злочинець; 3) державний примус у вигляді покарання та інших заходів 

кримінально-правового впливу визначається винному судом на підставі 

кримінального закону в порядку, закріпленому кримінальним процесуальним 

законодавством; 4) несприятливі наслідки для правопорушника як складова 
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кримінальної відповідальності можуть зводитися до визнання особи винною у 

вчиненні злочину – фактично лише до осуду злочинця та вчиненого ним з боку 

держави, що не характерно для інших видів юридичної відповідальності [86, 

с. 700]. 

У теорії кримінального права виокремлюють різні види кримінальної 

відповідальності, з яких найбільш поширеним і практично орієнтованим є 

негативний (ретроспективний) вид кримінальної відповідальності, тобто 

правовий наслідок реально вчиненого злочину. До того ж КК України 

виходить з розуміння кримінальної відповідальності саме як негативної. 

Визначення негативної кримінальної відповідальності містить одне з 

рішень Конституційного Суду України, у якому пропонується таке її 

розуміння: особливий елемент механізму кримінально-правового реагування 

держави щодо особи, яка вчинила злочин, форма реалізації державою 

правоохоронних норм, що зазвичай полягає в застосуванні до того, хто вчинив 

злочин, конкретних кримінально-правових заходів примусового характеру 

через обвинувальний вирок суду [141]. 

Через відсутність легальної дефініції кримінальної відповідальності в 

науковій літературі вже давно дискусують навколо розуміння кримінальної 

відповідальності. Сформульовано кілька концепцій, які можуть істотно 

розрізнятися між собою. Чимало фахівців намагається виробити універсальне 

поняття кримінальної відповідальності. Одним з таких підходів, який ми 

поділяємо, є позиція А. В. Андрєєва. Він виходить з того, що кримінальна 

відповідальність – це форма реагування держави в особі компетентних органів 

на вчинення злочину, що полягає в осуді винного, який у випадках, 

передбачених законом, поєднується із застосуванням інших елементів 

кримінально-правового впливу (зокрема покаранням) [13, с. 45]. Ґрунтуючись 

на цьому, правник резонно визначає такі форми реалізації кримінальної 

відповідальності:  

перша форма: осуд – призначення покарання – повне відбуття цього 

покарання – судимість: кримінальна відповідальність за такої форми 
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вичерпується моментом погашення або зняття судимості та є найбільш 

тривалою в часі; 

друга форма: осуд – призначення покарання – дострокове звільнення від 

відбування покарання – судимість: ця форма є окремим випадком попередньої, 

з тією різницею, що особа не відбуває повністю призначене їй покарання, а 

звільняється від відбування частини покарання, яка залишилась. Судимість не 

виникатиме в разі дострокового звільнення від відбування покарання на 

підставі ч. 2 ст. 74 КК України; 

третя форма: осуд – призначення покарання – умовне звільнення від 

відбування цього покарання – судимість: за цієї форми особа «отримує» лише 

загрозу відбування призначеного покарання та за певних умов може підлягати 

йому; 

четверта форма: осуд – призначення покарання – безумовне звільнення від 

відбування покарання: найменш тривала форма реалізації кримінальної 

відповідальності, оскільки одночасно відбувається державний осуд винного у 

вчиненні злочину, призначення йому покарання відповідно до 

кваліфікованого діяння та остаточне звільнення від цього покарання [12, с. 44].  

З огляду на викладене доходимо висновку, що кримінальна 

відповідальність за вчинення злочинів проти основ суверенітету Українського 

народу – це форма реагування держави на вчинення дій, спрямованих на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади (ст. 109 КК України) та посягання на територіальну цілісність 

і недоторканність України (ст. 110 КК України), що полягає в осуді особи, яка 

вчинила відповідний злочин. Цей осуд залежно від форми, у якій реалізується 

кримінальна відповідальність, (форми реалізації кримінальної 

відповідальності) обов’язково поєднується з призначенням покарання, а також 

факультативно із застосуванням інших елементів кримінально-правового 

впливу. 

Згідно із ч. 1 ст. 2 КК України вчинення особою суспільно небезпечного 

діяння, яке містить склад злочинів проти основ суверенітету Українського 
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народу (їх елементи досліджено в попередньому розділі дисертації), є 

підставою кримінальної відповідальності за такі діяння. Отже, наявність у 

суспільно небезпечному діянні особи складу злочину, передбаченого статтями 

109 і 110 КК України, є єдиною необхідною законною та достатньою 

підставою для застосування до неї передбачених кримінальним законом 

заходів впливу. Щоправда, ознак, які утворюють склади цих злочинів, досить 

для притягнення особи до кримінальної відповідальності4, для кваліфікації 

злочинів, проте бракує для реалізації кримінальної відповідальності, адже на 

застосування заходів кримінально-правового впливу впливають і ті юридично 

значущі обставини, які є поза межами складу злочину (ознаки, що 

характеризують обставини вчинення злочину, а також особу винного). 

Аналіз КК України дає змогу стверджувати, що кримінальна 

відповідальність за вчинення злочинів проти основ суверенітету Українського 

народу може реалізовуватись у всіх чотирьох вищезазначених формах.  

У визначених кримінальним законом випадках особа, яка вчинила злочин, 

передбачений статтями 109 або 110 КК України, може бути звільненою від 

кримінальної відповідальності за їхнє вчинення.  

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності, передбачений 

чинним КК України, має своїм спрямуванням утілення принципів гуманізму, 

справедливості та економії кримінально-правової репресії, а також є 

альтернативною покаранню та звільненню від покарання формою реагування 

держави на злочин.  

Звільнення від кримінальної відповідальності може бути визначено як 

врегульована кримінальним і кримінальним процесуальним законодавством 

відмова держави від засудження особи, яка вчинила злочин, і від застосування 

щодо неї примусу у вигляді покарання та, за загальним правилом, інших 

заходів кримінально-правового впливу. З пропонованого визначення слідують 

такі ключові ознаки звільнення від кримінальної відповідальності: 1) не 

                                           
4 Ідеться про стадію кримінального переслідування, яка починається з моменту повідомлення особі про 

підозру. 
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відбувається державний осуд особи, яка вчинила злочин – обвинувальний 

вирок суду, яким особа офіційно визнається винуватою в злочині  та який 

виражає негативну оцінку вчиненому з боку держави, не постановляється; 2) 

до винуватого не застосовується покарання, тобто особа звільняється від 

покладання на неї втрат і обмежень особистого, майнового та іншого 

характеру, передбачених кримінальним законом як покарання; 3) через 

відсутність обвинувального вироку, яким особі призначається покарання, 

звільнена від кримінальної відповідальності особа вважається такою, що не 

має судимості [86, с. 732].  

Звернемо увагу на те, що звільнення від кримінальної відповідальності як 

самостійна форма реалізації кримінально-правових норм не нележить до форм 

реалізації кримінальної відповідальності. Адже в разі звільнення від 

кримінальної відповідальності відсутній державний осуд того, хто вчинив 

злочин, який є обов’язковим елементом кримінальної відповідальності. У 

такому разі не постановляється обвинувальний вирок суду, яким особа 

офіційно визнається винуватою у вчиненні злочину та який виражає негативну 

оцінку вчиненому й діячеві з боку держави [61, с. 126]. 

Оскільки звільнення від кримінальної відповідальності регламентує не 

лише Загальна, а й Особлива частина КК України, у теорії кримінального 

права прийнято виокремлювати загальні й спеціальні види звільнення від 

кримінальної відповідальності. Загальні види, що встановлює Загальна 

частина КК України, підлягають застосуванню до осіб, які вчинили різні види 

злочинів;  спеціальні ж види визначає Особлива частина КК України й вони 

орієнтовані на склади конкретних злочинів. 

У контексті цього звернемо увагу, що за вчинення дій, спрямованих на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або на захоплення 

державної влади (ст. 109 КК України) та посягання на територіальну цілісність 

і недоторканність України (ст. 110 КК України) спеціальних видів звільнення 

від кримінальної відповідальності не передбачено. Наскільки виваженим є 

таке рішення законодавця, ураховуючи, що за низку інших злочинів проти 
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основ національної безпеки України спеціальні підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності передбачено, зробимо спробу з’ясувати в 

підрозділі 3.3. 

Натомість за вчинення розглядуваних злочинів існує можливість 

звільнення від кримінальної відповідальності на загальних підставах (розділ 

ІХ Загальної частини КК України). Щоправда, така можливість істотно 

обмежена, адже більшість загальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності як обов’язкову умову їхнього застосування передбачає 

вчинення злочинів, які не є тяжкими чи особливо тяжкими. Випадки, за яких 

особа, яка вчинила злочини проти основ суверенітету Українського народу, 

може бути звільнена від кримінальної відповідальності розглядатимуться в 

межах підрозділу 3.3. 

Отже, по-друге, як було встановлено вище, до основних заходів впливу 

щодо злочинів проти основ суверенітету Українського народу можна віднести 

кримінальну відповідальність, основу якої складає осуд з призначеним 

покаранням, а також звільнення від кримінальної відповідальності на 

загальних підставах.  

Аналіз чинного кримінального законодавства України дає змогу 

констатувати, що додатковими заходами кримінально-правового впливу на 

осіб, які вчинили злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК України, є: 

1) примусові заходи медичного характеру, що можуть бути застосовані 

до осіб, які вчинили зазначені злочини в стані обмеженої осудності або в стані 

осудності, але які захворіли на психічну хворобу до постановлення вироку або 

під час відбування покарання (статті 92 – 95 КК України); 

2) примусове лікування, що може бути застосоване незалежно від 

призначеного покарання до осіб, які вчинили зазначені злочини та мають 

хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб (ст. 96 КК України); 

3) спеціальна конфіскація, яка полягає в примусовому безоплатному 

вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого 

майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного 
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злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, 

передбаченого Особливою частиною КК України, за які передбачено основне 

покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (статті 96-1 – 96-2 КК 

України). Злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК України, є умисними й 

тягнуть покарання у вигляді позбавлення, а отже, за їхнє вчинення може бути 

застосовано спеціальну конфіскацію; 

4) заходи кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб, 

однією з підстав застосування яких відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 96-3 КК України 

є вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи 

злочинів, передбачених статтями 109, 110 КК України (статті 96-3 – 96-11 КК 

України). Досліджувані злочини визнаються вчиненими в інтересах 

юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної 

вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані 

на ухилення від передбаченої законом відповідальності. 

На наш погляд, судимість, яку інколи в літературі відносять до 

додаткових заходів впливу, не є такою, оскільки вона складає один з елементів 

кримінальної відповідальності, маючи тісний і нерозривний зв’язок з осудом 

особи за вчинений злочин. 

Названі додаткові заходи кримінально-правового впливу не 

розглядатимуться окремо в дисертації, оскільки вони не мають типового 

характеру, не зумовлюють специфіку свого застосування щодо злочинів проти 

основ суверенітету Українського народу. Крім цього, дослідження 

зазначеного питання виходить за межі визначеного предмета цієї роботи.  

З огляду на викладений підхід до системи кримінально-правових 

наслідків учинення злочинів проти основ суверенітету Українського народу в 

дальших підрозділах цього розділу досліджуватимуться такі дві групи 

кримінально-правових наслідків злочинів, передбачених статтями 109 і 110 

КК України: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n688
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n690
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n698
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1) їхня караність, тобто встановлення в законі й застосування в судовій 

практиці покарання, яке є основним заходом кримінально-правового впливу 

та ядром кримінальної відповідальності за вчинення розглядуваної категорії 

злочинів (підрозділ 3.2.); 

2) альтернативні кримінально-правові наслідки їх учинення, тобто 

можливість кримінально-правового реагування на цю категорію злочинів у 

спосіб звільнення особи, яка його вчинила, від кримінальної відповідальності 

або від покарання (підрозділ 3.3.). 

 

3.2. Караність злочинів проти основ суверенітету Українського народу 

 

Ключову роль у протидії злочинності загалом і злочинам проти основ 

суверенітету Українського народу зокрема відіграє покарання як захід 

примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, 

визнаної винуватою у вчиненні злочину, і який полягає в передбаченому 

законом обмеженні прав і свобод засудженого. Призначення покарання за 

вчинення злочину, а також його пеналізація розкривають зміст поняття 

караності [130].   

Вид і розмір покарання за злочини, зазначені в диспозиціях статей 109 

і 110 КК України, визначаються у відповідних частинах цих статей КК 

України і називаються кримінально-правовими санкціями. Санкція є 

обов’язковою складовою статті (або частини статті) Особливої частини КК 

України, яка містить модель виду й обсягу покарання, адекватного суспільній 

небезпеці злочинного діяння. Санкція розкриває правовий аспект покарання, 

указуючи на його вид та обсяг, виконуючи при цьому роль моделі покарання, 

передбаченого за вчинений злочин [53, с. 87].  

Зазначимо, що дослідники, які займалися комплексним розробленням 

проблем кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених 

статтями 109 і 110 КК України (І. В. Діордіца, Л. В. Мошняга, М. 

А. Рубащенко), уникнули в працях питань покарання, установленого за ці 
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злочини, його призначення, а також загалом правових наслідків їх учинення. 

Тож розглядувана в цьому та наступному підрозділі проблематика є майже не 

вивченою на належному фаховому рівні, потребує всебічного аналізу для 

вдосконалення законодавства й практики його застосування.  

За видом і розміром покарання, що містить санкція, можна встановити 

ступінь тяжкості певного злочину. Згідно зі ст. 12 КК України за цим 

критерієм виокремлюють злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, 

тяжкі та особливо тяжкі. Саме за допомогою поняття тяжкості злочину 

відбивається в кримінальному законодавстві ступінь та характер суспільної 

небезпеки певного діяння. Отже, поняття тяжкості злочину визначається через 

матеріальний (характер і ступінь суспільної небезпеки злочину) та 

формальний (типовий вид та розмір покарання,  визначений у санкції) 

критерії[194].  

Серед злочинів проти основ суверенітету Українського народу три 

злочини належать до категорії середньої тяжкості (ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109, ч. 1 

ст. 110 КК України), два – до категорії тяжких (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК 

України), один – до категорії особливо тяжких (ч. 3 ст. 110 КК України). Отже, 

жоден із злочинів проти основ суверенітету Українського народу не віднесено 

до категорії невеликої тяжкості, що можна визнати слушним рішенням 

законодавця, яке пояснюється високим рівнем суспільної небезпеки цієї групи 

злочинів. Як визначено в попередніх частинах роботи, суспільна небезпека 

цих злочинів характеризується завданням істотної шкоди відносинам з 

охорони ключових складових основ національної безпеки України, а також 

загрозою завдання такої істотної шкоди зазначеним відносинам. Отже, висока 

суспільна небезпека цих злочинів і є підставою для віднесення трьох із шести 

злочинів до особливо тяжких і тяжких [194]. 

Наука кримінального права знає про п’ять видів санкцій, серед яких є 

неконкретизовані, абсолютно визначені, відсильні, відносно визначені та 

альтернативні. Щоправда, чинний КК України для призначення основних 
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покарань використовує лише дві: відносно визначені та альтернативні 

санкції[194].  

Відносно визначеною називають санкцію, яка вказує на один вид 

покарання й визначає його нижчу та вищу межі: з нижчою (мінімумом) і 

вищою (максимумом) межами покарання (на строк «від» і «до») або з 

максимумом покарання (на строк «до»). Альтернативною є санкція, у якій 

міститься вказівка на два або декілька види основних покарань, з яких суд 

вибирає лише одне. Як відносно визначені санкції, так і альтернативні санкції 

можуть містити вказівку на можливість застосування до одного з основних 

покарань додаткового покарання (кумулятивні санкції). Додаткові покарання 

в санкціях вказуються або як обов’язкові для застосування, або як 

факультативні. В останньому випадку суд залежно від обставин справи 

вирішує питання про застосування або незастосування цього покарання [87, с. 

40-42]. 

Серед санкцій, які карають за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу (див. таблицю 1), три є альтернативними й три – відносно 

визначеними. Останні передбачають можливість застосування до особи, яка 

вчинила відповідні злочини, покарання лише у вигляді позбавлення волі на 

певний строк. До того ж кожна із шести санкцій (ч. 1 – ч. 3 ст. 109 і ч. 1 – ч. 3 

ст. 110 КК України) є кумулятивною, оскільки факультативно передбачає 

застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна[194].  

Санкції за аналізовані злочини містять незначну кількість покарань, які 

можуть бути призначені винному. З переліку основних покарань у них названі 

обмеження волі (це покарання зазначене у двох санкціях – ч. 2 і ч. 3 ст. 109 КК 

України), позбавлення волі на певний строк (усі шість санкцій) і довічне 

позбавлення волі (одна санкція – ч. 3 ст. 110 КК України). Додатковим, як уже 

зазначалося, є конфіскація майна (усі шість санкцій). Отже, за злочини проти 

основ суверенітету Українського народу може бути призначено чотири види 

покарань з дванадцяти, з них – три основні види покарань і один 

додатковий[194]. 
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Щодо ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 110 КК України, де встановлюється така 

кваліфікуюча ознака, як вчинення цих злочинів представником влади, не 

виключається застосування до засудженого додаткового покарання у вигляді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 

Такий висновок слідує з положень ч. 2 ст. 55 КК України, у якій ідеться про 

те, що таке покарання, серед іншого, може бути призначено у випадках, коли 

воно не передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої 

частини КК України. Суд може призначити в такий спосіб зазначене 

покарання за умови, що з огляду на характер злочину, учиненого за посадою, 

або через  зайняття певною діяльністю особи засудженого та інших обставин 

справи буде встановлено неможливість збереження за ним права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю. 

Таблиця 1. Види та розміри покарань, передбачених санкціями норм 

про відповідальність за злочини проти основ суверенітету Українського 

народу (статті 109, 110 КК України) 
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109 

1 основний склад  – + – 

від 

5 р. до 10 

р. 

– 

2 основний склад – + 
до 

3 р. 

до 

3 р. 
– 

3 

– учинення цього злочину 

особою, яка є представником 

влади,  

– учинення цього злочину 

повторно, 

– учинення цього злочину 

організованою групою,  

– учинення цього злочину 

з використанням засобів масової 

інформації 

+ + 
до 

5 р. 

до 

5 р. 
– 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n688
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n688
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110 

1 основний склад  – + – 

від 

3 р. до 5 

р. 

– 

2 

– учинення цього злочину 

особою, яка є представником 

влади,  

– учинення цього злочину 

повторно, 

– учинення цього злочину 

за попередньою змовою групою 

осіб,  

– учинення цього 

злочину, поєднане з 

розпалюванням національної чи 

релігійної ворожнечі  

+ + – 

від 

5 р. до 10 

р. 

– 

3 

– загибель людей  

– настання інших тяжких 

наслідків  

– + – 

від 

10 р. до 

15 р. 

+ 

 

Частина покарань, установлених у санкціях статей 109 і 110 КК України, 

мають обмеження в застосуванні за колом осіб. Так, відповідно до ч. 3 ст. 61 

КК України обмеження волі не може бути призначено: 1) неповнолітнім; 2) 

вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років; 

особам, які досягли пенсійного віку; 4) військовослужбовцям строкової 

служби; 5) інвалідам першої і другої груп. 

Згідно із ч. 2 ст. 64 КК України довічне позбавлення волі не 

застосовується до осіб, які вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років і до 

осіб у віці понад шістдесяти п’яти  років, а також до жінок, які були в стані 

вагітності під час учинення злочину або на момент постановлення вироку, а 

також у випадку, передбаченому ч. 4 ст. 68 КК України. Щоправда, положення 

ч. 4 ст. 68 КК України про обмеження в застосуванні довічного позбавлення 

волі за вчинення готування до злочину та вчинення замаху на злочин не 

поширюється на злочини проти основ національної безпеки України, до яких 

належить і досліджувана категорія злочинів.  

Доцільно підкреслити, що наявність цих обмежень у застосуванні 

покарань, передбачених за вчинення злочинів проти основ суверенітету 

Українського народу, не здатне призвести до ситуації, коли окремим особам 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n3360
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n3360
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жоден з цих видів покарання не зможе бути призначений (на жаль, чинному 

КК України відомі подібні ситуації, які свідчать про наявність істотних 

суперечностей у пеналізації злочинів5). Так, щодо ч. 2 і ч. 3 ст. 109 КК України, 

то в цьому випадку обмеження волі має як альтернативне покарання 

позбавлення волі на певний строк, що не передбачає обмежень у застосуванні 

за колом осіб. Аналогічний підхід застосований у ч. 3 ст. 110 КК України, де 

довічне позбавлення волі так само передбачає як альтернативу покарання у 

вигляді позбавлення волі на певний строк.  

Зазначимо, що позиція законодавця щодо кримінально-правових санкцій, 

установлених за вчинення злочинів проти основ суверенітету Українського 

народу, не раз зазнавала змін[194].  

1. Зокрема, згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо 

додаткових заходів захисту безпеки громадян» від 16 січня 2014 року 

максимальне покарання за вчинення дій, передбачених ч. 2 ст. 109 КК України, 

було збільшено до п’яти років позбавлення волі, а за вчинення дій, 

передбачених ч. 3 ст. 109 КК України, – до семи років позбавлення волі[194].  

Невдовзі, з ухваленням Закону України «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законів України» від 28 січня 2014 року цей Закон 

утратив чинність, а ст. 109 КК України одержала попередню редакцію (на 

підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року» від 23 

лютого 2014 року)[194]. 

2.  08 квітня 2014 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін 

до Кримінального кодексу України». Метою його ухвалення визначено 

потребу забезпечення невідворотності покарання за вчинення найтяжчих 

злочинів проти основ національної безпеки України, яка зумовлювалася 

                                           
5 Щодо цього в літературі слушно зазначають, що чинний КК України інколи визначає межі та підстави 

застосування окремих видів покарань таким способом, який ускладнює дотримання принципу 

невідворотності кримінальної відповідальності [146, 17]. 
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ситуацією, що склалася на той час у Криму та інших регіонах України, 

поширенням фактів посягання на територіальну цілісність і недоторканність 

України[194]. 

Згідно з цим законом було внесено зміни до ч. 5 ст. 49 КК України, 

відповідно до яких забороняється застосування давності в разі вчинення 

злочинів проти основ національної безпеки України (зокрема й ті, що 

передбачені статтями 109 і 110 КК України). Передбачено також вилучення із 

санкції ч. 1 ст. 110 КК України покарання у вигляді обмеження волі на певний 

строк та збільшення строків покарання у вишляді позбавлення волі, аж до 

довічного позбавлення волі (ч. 3 ст. 110 КК України).  

Як зрозуміла за своєю суттю ідея зазначених змін укотре 

продемонструвала наявність усталеного стереотипу, властивого 

правосвідомості більшості наших громадян. Він полягає в наявності угаданої 

залежності між суворістю покарання та ефективністю запобігання певному 

типу злочинної поведінки. Уважається, що чим суворіше покарання, 

установлене за певне діяння, тим ліпше вдається протидіяти його вчиненню. 

Давно відомо, що ефективність застосування будь-якого кримінально-

правового примусу передусім залежить від його невідворотності. Як 

зауважував свого часу Чезаре Беккаріа, один з найефективніших способів 

запобігти злочину полягає не в жорстокості, а в неминучості покарання. 

Неминучість покарання, навіть помірного, завжди справляє більш сильне 

враження, ніж страх піддатися найсерйознішому покаранню, якщо до того ж 

існує надія на безкарність [19, с. 123–124]. 

Не треба також забувати, що ключовою складовою мети покарання є не 

лише превенція нових злочинів, але й виправлення засудженого, успішність 

якого менш за все залежить від збільшеного розміру покарання чи його 

посилення. Особливо це актуально в контексті розглядуваної категорії 

злочинів, у яких особа злочинця характеризується наявністю специфічних 

криміногенних інтересів і неординарною мотивацією, що зумовлюють 

відповідну злочинну поведінку [194]. 
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Інший аспект проблеми полягає у вилученні із санкцій ст. 110 КК України 

альтернативного позбавленню волі покарання. Виникає запитання, чи не стане 

суд за таких умов обмеженим у можливості належно індивідуалізувати 

покарання за вчинення цілком різнопланових посягань на територіальну 

цілісність і недоторканність України? Як видається, принаймні злочин, 

передбачений ч. 1 ст. 110 КК України (його основний склад), мав би тягти як 

альтернативне покарання обмеження волі. З огляду на те, що цей злочин 

належить до категорії середньої тяжкості, таке рішення було б виправданим та 

змогло б забезпечити належну диференціацію кримінальної відповідальності.  

3. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 

злочини» від 07 жовтня 2014 року доповнив ч. 2 ст. 59 і санкції статей 109–110 

КК України положеннями, які встановлюють покарання у вигляді конфіскації 

майна за вчинення цих злочинів. Унесені зміни забезпечили закріплення 

можливості для суду призначати покарання у вигляді конфіскації майна за 

вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, охоплюючи 

злочини проти основ суверенітету Українського народу, незалежно від 

тяжкості цих злочинів та незалежно від їх корисливого або не корисливого 

характеру. На думку ініціаторів зазначених змін, установлення додаткового 

покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки України дасть змогу більш ефективно запобігати 

вчиненню нових злочинів[194].  

Такий підхід законодавця знову ж таки трудно назвати обґрунтованим. 

Злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК України, не належать до категорії 

корисливих, за вчинення яких зазвичай установлюють таке покарання, як 

конфіскація майна. Мають рацію парламентські експерти,  зауважуючи, що 

застосування конфіскації майна як виду покарання може вважатися 

виправданим лише тоді, коли винна особа в результаті вчинення нею злочинів 

одержує значне незаконне збагачення за рахунок чужого майна. У таких 
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випадках конфіскація стає майновою санкцією, призначення якої полягає в 

тому, щоб зробити можливі майнові наслідки вчинення відповідних злочинів 

невигідними для винної особи (тобто  в разі викриття особа не просто має 

повернути незаконно набуті кошти чи майно, а й позбутися майна, набутого 

нею в законний спосіб)6. У юридичній літературі висловлюються й більш 

категоричні думки про недоцільність та негуманність позбавлення 

засудженого майна, зокрема й за злочини проти основ національної безпеки. 

Відсутність майна в особи після звільнення не сприяє ресоціалізації та 

соціальній адаптації злочинця, а змушує його вчиняти нові й нові злочини [43]. 

З огляду на викладене застосування конфіскації майна до злочинів, які 

щонайменше не є корисливими, видається не виправданим. До того ж не треба 

забувати про можливість здійснення спеціальної конфіскації в разі, якщо 

гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок учинення злочинів проти 

основ суверенітету Українського народу та/або є доходами від такого майна 

(ст. 96-2 КК України).  

Водночас в історичній ретроспективі, якщо посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України карається за чинним КК України 

суворіше ніж передбачав попередній кримінальний закон (1960 р.), то дії, 

спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на 

захоплення державної влади, тягнуть навіть менш суворі покарання  порівняно 

з КК, який діяв в Україні до 2001 року.  

 Заслуговує на увагу також порівняння покарань, установлених КК 

України за вчинення посягань на основи суверенітету Українського народу, з 

підходами зарубіжних законодавців до караності аналогічних за змістом діянь. 

Цікаво, що такі підходи в державах континентальної Європи переважно 

вирізняються більшою репресивністю аніж наявні в Україні.  

                                           
6 Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за 

окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» (реєстр. № 

4448а від 08.08.2014). База даних «ЗаконодавствоУкраїни» / Верховна Рада України. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50384 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50384
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Наприклад, згідно зі ст. 114 КК Литовської Республіки особа, яка 

організувала або брала участь у змові з метою здійснення державного 

перевороту, або брала участь у перевороті, підлягає покаранню у вигляді 

позбавлення волі на строк до дванадцяти років [2]. Змова чи інші дії, учинені 

для захоплення або утримання державної влади неконституційним способом, 

за ст. 357 КК Республіки Білорусь караються позбавленням волі на строк до 

двадцяти років [168]. У ст. 127 КК Республіки Польща встановлено 

максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі за дії особи, яка, 

маючи на меті позбавлення незалежності, відділення частини території або 

насильницьку зміну конституційного ладу Республіки Польща, учиняє дії в 

змові з іншими особами, безпосередньо спрямовані на здійснення цієї мети 

[10]. Аналогічний вид покарання передбачений ст. 81 КК Федеративної 

Республіки Німеччина за намагання порушити цілісність Федеративної 

Республіки Німеччини або змінити конституційний порядок, установлений 

Основним законом Федеративної Республіки Німеччини, із застосуванням 

насильства або загрози його застосування [4]. 

Отже, на тлі російської агресії в Україні підходи до кримінально-

правового реагування на злочини проти основ суверенітету Українського 

народу характеризуються тенденцією до посилення покарання за їхнє 

вчинення та обмеження можливостей для застосування некаральних заходів 

кримінально-правового впливу. Хоча підхід вітчизняного законодавця до 

караності досліджуваної категорії злочинів усе ж таки вирізняється 

поміркованістю порівняно з аналогічними діяннями, за вчинення яких 

кримінальне законодавство окремих країн континентальної Європи 

встановлює значно суворіші заходи впливу [201, с. 28].  

Заслуговує на увагу те, що за вчинення деяких злочинів проти основ 

суверенітету Українського народу кримінальний закон передбачає покарання 

у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (ч. 1 ст. 109 і ч. 

2 ст. 110 КК України) та від десяти до п’ятнадцяти років (ч. 3 ст. 110 КК 

України). Це свідчить про наявність істотного проміжку між верхньою та 
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нижньою межами цих санкцій. Такий підхід може бути визнаний проявом 

помилкової диференціації кримінальної відповідальності. Як стверджують 

деякі фахівці, широкі межі санкцій не сприяють однаковості судової практики 

та кримінальної політики у сфері застосування норм права. Установлення 

занадто широких санкцій є передумовою не подальшої індивідуалізації 

кримінальної відповідальності, а її гіпертрофії та судового свавілля [96, с. 333]. 

Щоправда, у науці кримінального права відомий підхід, за яким 

конструювання будь-якої санкції передбачає врахування специфіки диспозиції 

кримінально-правової норми та спосіб викладення кваліфікуючих ознак. 

Зокрема, ступінь конкретизації ознак складу злочину в диспозиції має 

узгоджуватися зі ступенем визначеності покарання в санкції за відповідне 

посягання. Чим повніше описаний склад злочину та чим детальніше 

визначаються в диспозиції його елементи, тим більше повинен звужуватися 

проміжок між мінімумом та максимумом покарання[194]. Диспозиції статей 

109 і  110 КК України сконструйовано з використанням неконкретизованих 

ознак (це можуть бути будь-які дії, учинювані з відповідною метою). Тож 

позиція законодавця, згідно з якою встановлюються значні проміжки в 

розмірах покарання[194] у вигляді позбавлення, може бути обґрунтована саме 

цим. Водночас уважаємо, що такі розриви має бути скорочено, адже існує 

ризик, що за схожих фактичних обставин розмір покарання, який визначається 

різним особам, істотно різнитиметься. Натомість забезпечення можливості 

адекватно реагувати на повний спектр діянь, пов’язаних із посяганням на 

основи суверенітету Українського народу, може гарантуватися за рахунок 

додаткової диференціації кримінальної відповідальності за вчинення 

розглядуваної категорії злочинів у спосіб установлення нових кваліфікуючих 

ознак і перерозподілу наявних. Наприклад, видається не доречним визначати 

однакові межі покарання за діяння, передбачене ч. 1 ст. 110 КК України, що 

вчинене за попередньою змовою групою осіб, і те, яке поєднане з 

розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі (ч. 2 ст. 110 КК 

України). Правильним було б «розвести» ці кваліфікуючі ознаки між собою, 
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водночас скоротивши проміжок між мінімумом та максимумом покарання й 

установивши більш суворе покарання за вчинення цього злочину з 

розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі й менш суворе за його 

вчинення за попередньою змовою групою осіб[194]. Видається також 

правильним сконструювати кваліфікуючі ознаки не лише щодо основного 

складу злочину, передбаченого в ч. 2 ст. 109 КК України, але й щодо основного 

складу злочину, установленого в ч. 1 ст. 109 КК України. Саме такий підхід 

знайшов відображення в ст. 110 КК України[194].  

Як обґрунтовувалося в попередніх розділах роботи, характер суспільної 

небезпеки злочинів, передбачених статтями 109 і 110 КК України, є 

однаковим. Кожне з цих діянь спричиняє шкоду основам суверенітету 

Українського народу. До того ж, як засвідчує практика, ці злочини не рідко 

вчинюються  сукупно. Отже, покарання, установлене за вчинення кожного з 

досліджуваних злочинів, має бути рівнозначним за суворістю (як за видом, так 

і за розміром). Далі зробимо спробу з’ясувати, яким наразі є підхід 

законодавця до цього питання. Чи є санкції, передбачені в статтях 109 і 110 КК 

України, належно узгодженими? 

Почнемо з порівняння покарань, які визначаються в санкціях зазначених 

кримінально-правових норм у частині основних складів злочинів[194].  

Основний склад дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади, передбачений у ч. 1 

ст. 109 КК України. Покарання за вчинення такого злочину визначене у 

вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією 

майна або без такої[194].  

Основний склад злочину посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України (умисні дії, учинені з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, установленого 

Конституцією України) передбачений у ч. 1 ст. 110 КК України. Цей злочин 

карається покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти 

років з конфіскацією майна або без такої[194].  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Отже, існує істотна різниця не лише в розмірі покарання (його вид, яким 

є позбавлення волі, ідентичний), але й у ступені тяжкості порівнюваних 

злочинів. Якщо основний склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК 

України, належить до тяжких злочинів, то основний склад злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, – до середньої тяжкості. Порівняння 

ступеня суворості зазначеного покарання та ступенів суспільної небезпеки 

різних видів посягань на основи суверенітету Українського народу приводить 

до висновку, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 110 КК України, невиправдано 

віднесений до категорії менш суспільно небезпечних, порівняно з аналогічним 

йому діянням, описаним у ч. 1 ст. 109 КК України[194]. 

Такий підхід законодавця виглядає дивним, адже дії, спрямовані на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади, за характером суспільної небезпеки мало чим поступаються 

діям, учиненим з метою зміни меж території або державного кордону України. 

Утім покарання за їх учинення, а також інші правові наслідки значно різняться, 

що, на нашу думку, підлягає усуненню, оскільки йдеться про подібні злочини. 

Аналізовані санкції потрібно узгодити між собою та відповідними частинами 

статей, які передбачають відповідальність за злочини проти основ 

суверенітету Українського народу[194].  

Зворотна ситуація виникає у випадку з караністю публічних закликів, а 

також розповсюдженням матеріалів із закликами до вчинення насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади 

(ч. 2 ст. 109 КК України) з одного боку, і до зміни меж території або 

державного кордону України (ч. 1 ст. 110 КК України) з іншого. По-перше, 

законодавець в одному випадку прирівнює діяння, спрямовані на шкоду 

основам суверенітету Українського народу, з публічними закликами до їх 

учинення та розповсюдженням відповідних матеріалів, як це зроблено в ч. 1 

ст. 110 КК України щодо посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України. У другому випадку відповідальність за публічні 

заклики, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення 
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аналогічних діянь, які зашкоджують або здатні зашкодити основам 

суверенітету Українського народу, розмежовуються з відповідальністю за 

вчинення таких діянь (ч. 1 і ч. 2 ст. 109 КК України) [194]. Тож цей підхід 

автоматично відображається на покаранні, яке може призначатися за вчинення 

зазначених злочинів. По-друге, зі сказаного випливає, що публічні заклики чи 

розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території або 

державного кордону України караються суворіше ніж публічні заклики до 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення 

державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до 

вчинення таких дій. У першому випадку вказані діяння тягнуть покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією 

майна або без такої, а в другому – обмеження волі на строк до трьох років або 

позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої. 

Виникає парадоксальне запитання, чому публічні заклики чи розповсюдження 

матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону 

України (максимальне покарання – п’ять років позбавлення волі) у певних 

випадках караються однаково з діями, учиненими з метою насильницької 

зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади 

(мінімальне покарання – так само п’ять років позбавлення волі)? Очевидно, що 

тут знову ж санкції є неузгодженими, а однакові за спрямованістю діяння 

мають передбачати єдині підходи в їх караності[194].  

Щодо цього має рацію Л. В. Мошняга, яка, наводячи додатковий 

аргумент, пише, що «оскільки такі діяння, як дії, спрямовані на незаконну 

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, 

а також умисні дії з метою посягання на територіальну цілісність країни, 

відповідно до зарубіжного досвіду розцінюються як діяння практично 

однакової суспільної небезпечності, то й санкції статей 109 і 110 КК України 

не повинні суттєво відрізнятися за видом та розміром передбаченого 

покарання» [108, с. 15]. 
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Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного 

ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів 

із закликами до таких дій, учинені представником влади або повторно (ч. 3 

ст. 109 КК України) чомусь караються менш суворо ніж публічні заклики чи 

розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території або 

державного кордону України (ч. 2 ст. 110 КК України). У першому випадку 

встановлено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або 

позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої, а в 

другому – у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з 

конфіскацією майна або без такої[194].  

Отже, в основному складі злочину, передбаченому ч. 2 ст. 109 КК 

України, максимум покарання складає три роки позбавлення волі, а у 

кваліфікованому (ч. 3 ст. 109 КК України) – п’ять років. Водночас в основному 

складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 110 КК України, максимум покарання 

складає п’ять років позбавлення волі, а у кваліфікованому (ч. 2 ст. 110 КК 

України) – десять років. Думаємо, що не останньою чергою такий дисбаланс 

виник саме через те, що в ч. 1 ст. 110 КК України відбулося згадане вище 

«змішування» різнопланових дій: публічних закликів та розповсюдження 

матеріалів із закликами до зміни меж території або державного кордону 

України з учиненням безпосередніх дій, спрямованих на зміну меж території 

або державного кордону України. У цьому аспекті відповідальність має бути 

диференційованою[194]. 

Проте delegelata варто констатувати наявність різного ступеня впливу 

одних і тих самих кваліфікуючих ознак (повторність і вчинення злочину 

спеціальним суб’єктом – представником влади) на збільшення розміру 

покарання. У ч. 3 ст. 109 КК України покарання збільшується на два роки 

позбавлення волі, а в ч. 2 ст. 110 КК України – на п’ять років позбавлення волі. 

Переконані, що однакові кваліфікуючі ознаки не можуть у різний спосіб 

впливати на розмір покарання, особливо, якщо йдеться про однорідні, схожі за 

характером суспільної небезпеки злочини. Вони мають однаково збільшувати 
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це покарання. Погоджуємося з позицією О. М. Литвинова і Є. С. Назимка, які 

в контексті розглядуваного питання зазначають, що дотримання вимог 

наукової обґрунтованості, адекватності, точності та якості законодавчого 

встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях є однією з 

гарантій справедливого його застосування в практичній діяльності, а також  

виступає індикатором дотримання прав і свобод людини й громадянина в 

нашій державі та може стати запорукою ефективності процесу виправлення й 

ресоціалізації засуджених. Недотримання ж цих вимог зумовлює 

неспроможність досягнення покаранням поставленої перед ним мети та «не 

відпрацьовування» цим заходом державного примусу власної ролі в загальній 

справі протидії злочинності [97, с. 187]. 

Резюмуючи викладене, можна встановити розбалансованість санкцій у 

межах статей 109 і 110 КК України, які об’єднує спільний об’єкт кримінально-

правової охорони. Ситуацію, що склалась, потрібно вирішувати через 

унесення змін до проаналізованих санкцій для того, щоб забезпечити належну 

диференціацію кримінальної відповідальності та усунути наявне порушення 

принципів справедливості й гуманізму[194].  

Зокрема, межі санкцій,  установлені за вчинення злочинів, передбачених 

ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 і ч. 3 ст. 110 КК України, видаються безпідставно 

широкими та підлягають звуженню[194].  

Санкції, передбачені ч. 1 ст. 109 КК України, не узгоджено із санкціями 

ч. 1 ст. 110 КК України. Те ж  стосується  санкцій ч. 2 ст. 109 КК України і ч. 

1 ст. 110 КК України, склади злочинів яких мають подібні ознаки, а також 

тотожний зміст. Отже,  доцільно передбачити за їхнє вчинення рівнозначні за 

суворістю покарання[194].  

Для злочинів проти основ суверенітету Українського народу є 

характерним різний ступінь впливу одних і тих самих кваліфікуючих ознак на 

збільшення розміру покарання[194]. 

Недоліком аналізованих санкцій є те, що в них передбачена можливість 

застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна[194].  
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Практика призначення покарання за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу характеризується наявністю низки цікавих тенденцій і 

проблем у правозастосуванні. 

Передусім розглянемо, яким способом протягом 2014–2016 років 

реалізовувалася кримінальна відповідальність стосовно осіб, які вчинили 

злочини проти основ суверенітету Українського народу.  

У 2014 році за вчинення злочинів, передбачених статтями 109 і 110 КК 

України, усього було засуджено тридцять осіб. З них до чотирьох засуджених 

(13 %) застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк 

(тобто покарання з реальним його відбуванням), а решту звільнено від 

відбування покарання з випробуванням на підставі, передбаченій ст. 75 КК 

України (87 %). Трьом особам із числа всіх засуджених (10 %) призначено 

покарання менше ніж передбачено законом, на підставі ст. 69 КК України.  

У 2015 році за вчинення злочинів, передбачених статтями 109 і 110 КК 

України, усього було засуджено п’ятдесят вісім осіб. З них до вісімнадцяти 

засуджених (31 %) застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на 

певний строк і до чотирьох (7 %) – у вигляді обмеження волі (тобто покарання 

з реальним його відбуванням), а решту звільнено від відбування покарання з 

випробуванням на підставі, передбаченій ст. 75 КК України (62 %). Десятьом 

особам із числа всіх засуджених (17 %) призначено покарання менше ніж 

передбачено законом, на підставі ст. 69 КК України.  

У 2016 році за вчинення злочинів, передбачених статтями 109 і 110 КК 

України, усього було засуджено п’ятдесят три особи. З них до тринадцяти 

засуджених (24 %) застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на 

певний строк, до одного (2 %) – у вигляді обмеження волі й ще до одного (2 

%) – у вигляді штрафу (тобто покарання з реальним його відбуванням або 

виконанням), а решту звільнено від відбування покарання з випробуванням на 

підставі, передбаченій ст. 75 КК України (72 %). Шістьом особам із числа всіх 

засуджених (11 %) призначено покарання менше ніж передбачено законом, на 
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підставі ст. 69 КК України [66]. Узагальнені дані за аналізований період 

наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2. Реалізація кримінальної відповідальності стосовно осіб, 

які засуджені за вчинення злочинів, передбачених статтями 109 і 110 КК 

України, протягом 2014 – 2016 років 

 
 2014 2015 2016 

Абс. 

кількість 

Відн. 

Кількість 

Абс. 

кількість 

Відн. 

кількість 

Абс. 

Кількість 

Відн. 

кількість 

Загальна кількість 

засуджених, з яких: 

30 100 % 58 100 % 53 100 % 

1. Засуджені до 

позбавлення 

волі 

4 13 % 18 31 % 13 24 % 

2. Засуджені до 

обмеження 

волі 

- - 4 7 % 1 2 % 

3. Засуджені до 

інших видів 

покарань 

- - - - 1 2 % 

4. Засуджені до 

більш м’якого 

покарання ніж 

передбачено 

законом 

3 10 % 10 17 % 6 11 % 

5. Звільнені від 

відбування 

покарання з 

випробуванням 

26 87 % 36 62 % 32 72 % 

 

Отже, привертає увагу той факт, що за вчинення злочинів проти основ 

суверенітету Українського народу суди рідко вдаються до реалізації 

кримінальної відповідальності щодо винних у її перших двох формах (осуд – 

призначення покарання – повне або часткове відбуття цього покарання – 

судимість). Здебільшого така відповідальність реалізується в третій формі 

(осуд – призначення покарання – умовне звільнення від відбування 

призначеного покарання), про яку детально йтиметься в наступному підрозділі 

дисертації. Варто констатувати, що суди зазвичай уникають призначення 

покарання з оберненням його до реального виконання. 

Збільшення числа засуджених за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу безпосередньо пов’язано з поточною ситуацією, яка 
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склалася в Україні, а саме: дії Російської Федерації з анексії Автономної 

республіки Крим, а також її збройна агресія, що здійснюється на території 

окремих районів Донецької та Луганської областей із застосуванням методів 

військового, економічного та інформаційного впливу.   

Призначення покарання як різновид (етап) застосування кримінального 

законодавства та реалізації кримінальної відповідальності має відбуватися  

точно відповідно до закону та правових принципів для того, щоб злочинці 

несли за вчинене заслужене покарання, а відповідна діяльність суду була, за 

можливості, позбавлена суб’єктивізму та не перетворювалася на свавілля. 

Призначення незаконних і несправедливих покарань, як слушно 

підкреслюється в літературі, не лише ускладнює або унеможливлює 

досягнення зазначеної в ч. 2 ст. 50 КК України мети покарання, а й підриває 

авторитет правосуддя, призводить до скасування або зміни вироків, порушує 

права та свободи людини [58, с. 121]. 

Наведене вище узагальнення практики призначення покарань за вчинення 

злочинів, передбачених статтями 109 і 110 КК України, демонструє, що суди 

в окремих випадках застосовують ст. 69 КК України, призначаючи 

засудженому більш м’яке покарання ніж передбачено законом, тобто 

користуються винятком із загальної засади призначення покарання, 

закріпленої в п. 1 ч. 1 ст. 65 КК України. На жаль, ст. 69 КК України на 

практиці досить часто застосовується безпідставно й звернення до неї зазвичай 

належно не мотивується у вироках. Не є винятком і розглядувана категорія 

злочинів. Проілюструємо сказане прикладами.  

Приморський районний суд м. Одеси у вироку від 30 грудня 2015 року 

засудив особу за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 КК України, до 

покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.  Покарання було 

призначено із застосуванням ст. 69 КК України, тобто воно є нижчим від 

найнижчої межі, установленої в санкції ч. 1 ст. 109 КК України. Мотивом для 

ухвалення такого рішення стали встановлені судом обставини, що 

пом’якшують покарання, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю 
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злочину та позитивна характеристика за місцем проживання. До того ж 

констатована відсутність обставин, що обтяжують покарання, згідно зі ст. 67 

КК України [160]. 

Як відомо, підставою для застосування ст. 69 КК України виступає 

поєднання, по-перше, наявності кількох обставин, що пом’якшують покарання 

та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, і, по-друге, 

урахування особи винного. Таких обставин має бути не менше двох і вони 

повинні істотно знижувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, тобто 

характеризувати саме злочин (а не тільки особу винного) та зумовлювати 

недоречність призначення винному покарання навіть у мінімальних межах, 

установлених санкцією [59, с. 69].  

Видається, що в розглядуваному випадку суд формально підійшов до 

встановлення підстав для призначення більш м’якого покарання ніж 

передбачено законом, залишивши відкритим питання про доречність 

ухвалення такого поблажливого рішення.  Обставин, які пом’якшують 

покарання, визначено лише дві. Адже щире каяття зазвичай поєднується зі 

сприянням розкриттю злочину (навіть у ст. 66 КК України вони позначені як 

взаємозамінні) та випливає з нього. Що ж до позитивної характеристики за 

місцем проживання, то помилковим є покладення в основу рішення про 

застосування ст. 69 КК України цієї обставини в контексті фактора, що 

пом’якшує покарання (вона стосується особи винного). Навіть більше, існують 

сумніви щодо того, що навіть зазначені обставини здатні істотно знижувати 

ступінь тяжкості вчиненого злочину. 

В іншому випадку суд при застосуванні ст. 69 КК України в справі з 

обвинувачення особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 

України, обмежився врахуванням як обставин, що пом’якшують покарання та 

істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, лише визнання вини 

та каяття у вчиненому злочині. Решта обставин, ураховані судом (позитивна 

характеристика за місцем роботи, похилий вік особи, його другорядна роль у 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_287/ed_2015_12_24/pravo1/T012341.html?pravo=1#287
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_287/ed_2015_12_24/pravo1/T012341.html?pravo=1#287
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вчиненні злочину, а також поганий стан здоров’я), є такими, що 

характеризують особу винного та загалом застережень не викликають [159].  

За підсумками аналізу практики призначення покарань із застосуванням 

ст. 69 КК України в розглядуваній категорії справ можна констатувати 

наявність проблем, пов’язаних з: а) мотивуванням ухвалюваних рішень, адже 

здебільшого суди не визначають, чому та й інша обставина є такою, що істотно 

знижує ступінь тяжкості злочину; б) змішуванням обставин, які пом’якшують 

тяжкість учиненого злочину, з обставинами, що характеризують особу 

винного; в) штучним розширенням кола обставин, які пом’якшують тяжкість 

злочину.  

Заслуговує на увагу також тенденція, за якої простежується прямий 

взаємозв’язок між визнанням вини у вчиненому злочині та щирому розкаянні 

в ньому з характером призначеного покарання, а також можливістю 

звільнення від його відбування. Так, у більшості проаналізованих вироків 

невизнання вини знаходилось у залежності з малочисленними випадками 

призначення покарання, яке обертається до реального виконання.  

Показовим є такий приклад. Вінницький міський суд Вінницької області 

у вироку від 22 листопада 2016 року, обираючи вид і розмір покарання, 

урахував, що особа, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 110 КК України, 

за місцем проживання характеризується позитивно, за місцем навчання 

характеризується позитивно, на наркологічному диспансерному обліку не 

перебуває, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, 

перебуває на обліку як безробітня. Проте, оскільки особа вину не визнала й не 

усвідомила тяжкості вчинених нею дій, суд визнав, що необхідним і достатнім 

покаранням для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним 

нових злочинів є позбавлення волі з оберненням його до реального виконання 

[155]. Якщо порівнювати це рішення з логікою міркувань суддів, 

продемонстрованою вище, то від помірності призначеного покарання або 

загалом звільнення від його відбування засудженого в цій справі відділяло 

лише визнання вини у вчиненому злочині. Вочевидь проблема полягає в 
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перебільшенні значення такої обставини, як визнання вини або щире 

розкаяння у вчиненні злочину. До того ж справжню щирість такого розкаяння 

практично неможливо встановити. Отже, для того, аби отримати певний 

привілей, варто лише визнати вину та зробити вигляд щирого розкаяння. Чи 

не замало?  

 

3.3. Альтернативні кримінально-правові наслідки вчинення злочинів 

проти основ суверенітету Українського народу 

 

Аналіз чинного КК України дає змогу стверджувати, що альтернативні 

кримінально-правові наслідки вчинення злочинів проти основ суверенітету 

Українського народу охоплюють: 1) третю та четверту форми реалізації 

кримінальної відповідальності, які визначались таким способом у підрозділі 

3.1. (ідеться про засудження з призначенням покарання, від відбування якого 

особа одночасно умовно або безумовно звільняється); 2) звільнення від 

кримінальної відповідальності, передбачене Загальною частиною КК України. 

Розглянемо кожен з цих наслідків окремо.  

1) Реалізація кримінальної відповідальності стосовно осіб, які 

вчинили злочини проти основ суверенітету Українського народу, у спосіб 

безумовного звільнення від відбування покарання.  

Як зазначає А. В. Андрєєв, безумовні види звільнення від покарання 

належать до найбільш сприятливих наслідків учиненого злочину, також як і  

звільнення від кримінальної відповідальності з тією лише різницею, що в 

останньому випадку не відбувається засудження особи, і кримінальна 

відповідальність загалом не реалізується. Щодо безумовних видів звільнення 

від покарання, то в цьому разі особа відчуває значно менший репресивний 

вплив порівняно з тією, яка звільнюється умовно, залишаючись у додатковому 

«боргу» перед державою. Тобто звільнення від кримінальної відповідальності 

та безумовне звільнення від покарання мають у найбільш привілейованій 



176 
 

формі впливати на осіб, які вчинили злочини, застосування щодо яких заходів 

суворого характеру з огляду на певні фактичні обставини вчиненого злочину 

є необґрунтованим [13, с. 82-83].  

Вивчення відповідних положень розділу ХІІ Загальної частини КК 

України та результати його доктринального тлумачення дають можливість 

констатувати, що стосовно особи, яка вчинила злочини проти основ 

суверенітету Українського народу (статті 109, 110 КК України), може бути 

застосовано такі безумовні види звільнення від покарання: 1) звільнення від 

покарання у зв’язку з усуненням караності діяння (ч. 2 ст. 74 КК України); 

2) звільнення від покарання внаслідок утрати особою суспільної небезпечності  

(ч. 4 ст. 74 КК України); 3) звільнення від покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК України). 

1. Звільнення від покарання у зв’язку з усуненням караності діяння (ч. 2 

ст. 74 КК України). 

Особа, засуджена за діяння, караність, а отже, і злочинність якого усунена 

законом, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання. 

Положення ч. 2 ст. 74 КК України ґрунтуються на передбаченому в ч. 1 ст. 58 

Конституції України та ст. 5 КК України принципі зворотної дії закону в часі, 

суть якого полягає в тому, що закон про кримінальну відповідальність, який 

скасовує злочинність діяння, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на 

осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, 

зокрема й на осіб, які відбувають або відбули покарання, але мають судимість. 

Тобто підставою для звільнення від покарання в цьому випадку є зворотна дія 

в часі закону про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність 

діяння або пом’якшує кримінальну відповідальність [114, с. 194]. 

Скасування злочинності діяння, тобто вилучення його із числа злочинів, 

є його повною або частковою декриміналізацією, яка здійснюється в такі 

основні способи:  
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– вилучення певної статті Особливої частини з КК України, тобто 

скасування кримінальної відповідальності за вчинення злочину (повна 

декриміналізація); 

–  унесення змін до статті Особливої частини КК України – долучення до 

диспозицій додаткових конститутивних або кваліфікуючих ознак складу 

відповідного злочину або вилучення таких ознак, які були в попередній 

редакції закону (часткова декриміналізація). Найпоширеніші випадки такої 

декриміналізації пов’язані зі змінами в об’єктивній стороні складу злочину; 

–  унесення змін до Загальної частини кримінального закону, коли та чи 

інша стаття Загальної частини повністю або частково унеможливлює 

відповідальність за злочини, передбачені в Особливій частині КК України. 

Наприклад, установлення нових обставин, що виключають злочинність 

діяння, або підвищення віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, за вчинення окремих злочинів [124, с. 28–29; 51, с. 282].   

Доцільно констатувати, що на сьогодні підстав для звільнення осіб, які 

вчинили злочини проти основ суверенітету Українського народу, за ч. 2 ст. 74 

КК України не виникало.  Зазначений вид звільнення від покарання може бути 

застосований у разі повної декриміналізації, яка відбудеться лише у випадку 

вилучення з КК України статей 109 і 110 КК України за умови, що така зміна 

тексту (форми) кримінального закону не зумовить залишення незмінними 

його приписів (змісту). Те ж саме стосується й часткової декриміналізації. Як 

зазначалося вище, на сьогодні диспозиції розглядуваних кримінально-

правових норм є незмінними. Отже, питання про застосування ч. 2 ст. 74 КК 

України може виникнути лише в разі внесення таких змін до статей 109 і 110 

КК України (або певних положень Загальної частини), які б дали змогу 

твердити про зміну змісту кримінального закону в частині визначення 

злочинності цих діянь. Допоки цього не сталось, застосовування звільнення 

від покарання з огляду на усунення караності діяння до осіб, які вчинили 

злочини проти основ суверенітету Українського народу, є певною мірою 

гіпотетичним.  
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2. Звільнення від покарання внаслідок утрати особою суспільної 

небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК України). 

Згідно з ч. 4 ст. 74 КК України особа може бути звільнена від покарання, 

якщо вона вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім 

корупційних злочинів, і з огляду на бездоганну поведінку та сумлінного 

ставлення до праці таку особу на час розгляду справи не можна вважати 

суспільно небезпечною. Має рацію  Є. О. Письменський, стверджуючи, що як 

у момент вчинення злочину, так і в момент розслідування або розгляду справи 

в суді саме діяння залишається злочинним, але суспільна небезпечність особи 

винного суттєво знижується порівняно з тією, яка була на момент вчинення 

злочину. За таких обставин виникає потреба у відмові від реального 

застосування будь-яких заходів кримінально-правового впливу [128, с. 82]. 

За ступенем обов’язковості застосування зазначений вид звільнення від 

покарання є факультативним, тобто суд не зобов’язаний, а має право звільнити 

особу у зв’язку із втратою нею суспільної небезпечності.  

Умовами застосування звільнення від покарання внаслідок утрати особою 

суспільної небезпечності є належність вчиненого злочину до категорії 

невеликої або середньої тяжкості та відсутність цього злочину в законодавчо 

встановленому переліку корупційних. Ступінь тяжкості злочину визначається 

відповідно до положень ч. 2 і ч. 3 ст. 12 КК України, у яких подано 

характеристику злочинів невеликої та середньої тяжкості. Належність злочину 

до категорії корупційних встановлюється в спосіб звернення до примітки в 

ст. 45 КК України, де визначено коло злочинів, які згідно з КК України 

вважаються корупційними. Як показало таке звернення, злочини, передбачені 

статтями 109 і 110 КК України, не є корупційними.  

Оскільки крім категорії тяжкості та неналежності до категорії 

корупційних, ч. 4 ст. 74 КК України до вчинених злочинів не встановлює 

інших додаткових критеріїв, констатуємо, що таке звільнення до осіб, які 

вчинили злочини проти основ суверенітету Українського народу, може 

застосовуватися лише, якщо вчинений злочин передбачений ч. 2 ст. 109, ч. 3 
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ст. 109 або ч. 1 ст. 110 КК України. Зазначені злочини за ступенем тяжкості є 

злочинами середньої тяжкості. Решта злочинів проти основ суверенітету 

Українського народу, як зауважувалось у підрозділі 3.2., належать до категорії 

тяжких і особливо тяжких, до того ж жоден з них не віднесено до категорії 

невеликої тяжкості.  

Підставою застосування звільнення від покарання за ч. 4 ст. 74 КК 

України є втрата на час розгляду справи в суді суспільної небезпечності особи, 

яка вчинила злочин. Наявність цієї підстави встановлюється за допомогою 

критеріїв бездоганної поведінки та сумлінного ставлення до праці.  

Фахівці слушно підкреслюють, що з огляду на те, що суть бездоганної 

поведінки та сумлінного ставлення до праці засудженої особи законодавчо не 

конкретизована й чітко в літературі не визначається, питання про правильне 

розуміння й тлумачення зазначених критеріїв втрати особою суспільної 

небезпечності завжди треба вирішувати індивідуально, виходячи з аналізу 

фактичних обставин. Їх довільне, поверхневе трактування може суттєво 

дискредитувати ідею законодавця. У загальних рисах бездоганну поведінку 

можна визначити як правильний і сумлінний спосіб життя особи, який 

обов’язково має систематичний, стабільний і незмінний характер. Сумлінне 

ставлення до праці означає добросовісне виконання трудових обов’язків, 

постійну старанність у роботі, дотримання дисципліни, ощадливе ставлення 

до засобів праці, дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, 

прагнення до підвищення кваліфікації та набуття нової спеціальності тощо 

[128, с. 84–85, 87]. 

Отже, для звільнення від покарання згідно з ч. 4 ст. 74 КК України 

стосовно особи, яка вчинила злочин проти основ суверенітету Українського 

народу, мають бути встановлені бездоганність її поведінки, а також 

сумлінність ставлення до праці. Скажімо, бездоганною може бути визнана 

поведінка, що характеризується наявністю постійного місця проживання, 

добрих стосунків у сім’ї, доглядом за малолітніми чи неповнолітніми дітьми 

та/або інвалідами, недопущенням інших правопорушень, повним визнанням 
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вини, щирим каяттям у вчиненому злочині, сприянням розкриттю злочинів7. 

Сумлінне ставлення до праці передусім передбачає відповідальне та 

добросовісне ставлення винної особи до роботи, наявність заохочень, 

підвищення рівня професійної кваліфікації. Згідно зі змістом ч. 4 ст. 74 КК 

України наявність роботи в особи, яка претендує на звільнення внаслідок 

утрати особою суспільної небезпечності, є обов’язковою. Якщо така особа не 

працює, зазначений вид звільнення не може бути застосований, оскільки в 

такому разі є неможливим установити сумлінність ставлення до праці.  

Відповідно до даних судової статистики протягом 2014 – 2016 років 

жодна особа, яка вчинила злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК України, 

попри наявність такої можливості, не була звільнена від покарання на підставі, 

визначеній у ч. 4 ст. 74 КК України.  

З огляду на низку проблем, що виникають через застосування 

розглядуваного виду звільнення від покарання, у юридичній літературі є 

обговорюваним питання вилучення зі ст. 74 КК України положень, 

передбачених її частиною четвертою. Слід підтримати позицію тих юристів 

(М. І. Хавронюк, Ю. А. Пономаренко, Є. О. Письменський), які вважають, що 

звільнення від покарання внаслідок втрати особою суспільної небезпечності 

потребує скасування, а ч. 4 ст. 74 – вилучення з КК України. Як доречно 

зауважує Є. О. Письменський, таке рішення не лише не завадить реалізації ідеї 

законодавця про гуманізацію кримінальної відповідальності (оскільки 

залишаться інші, аналогічні підстави для звільнення від покарання), а й 

сприятиме скороченню (зменшенню) негативного суддівського розсуду та 

загалом оптимізації привілейованих норм кримінального права України [126, 

с. 154]. Переконані, що українське законодавство має позбуватися 

нормативних положень, які надають суду найширшу дискрецію, створюючи 

підґрунтя для корупційних вчинків. Норма про звільнення від покарання 

                                           
7 Має рацію О. П. Горох, стверджуючи, що позитивна поведінка особи лише як винуватого у вчиненому 

злочині не може засвідчувати втрату такою особою суспільної небезпечності загалом.  Позитивна 

посткримінальна поведінка є лише складовою характеристики особи, що демонструє її ставлення до наслідків 

учиненого злочину. Саме тому питання про бездоганність поведінки потребує комплексного підходу [50, 142]. 
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внаслідок утрати особою суспільної небезпечності належить до таких, які 

встановлюють невиправдано широкі межі для суддівського угляду.  

3. Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності 

виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК України). 

Обвинувальний вирок суду підлягає виконанню після набрання ним 

законної сили. Згідно з ч. 1 ст. 535 КК України судове рішення, що набрало 

законної сили, якщо інше не передбачено КПК України, звертається до 

виконання не пізніше як через три дні з дня набрання законної сили або 

повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції 

із суду апеляційної чи касаційної інстанції або Верховного суду України. 

Через різні причини, що не залежать від волі засудженого (серед них, 

недбалість службових осіб, які своєчасно не реалізували виконання покарання 

[196], знищення або втрата документів, соціальні потрясіння, стихійне лихо), 

обвинувальний вирок суду може бути не звернений до виконання або не 

виконуватися повністю чи частково. Якщо вирок суду певний час не 

виконується, то надалі його виконання в окремих випадках уважається 

недоцільним. Невчинення засудженим у цей період нового злочину свідчить, 

за загальним правилом, про його «правове» виправлення, утрату ним 

суспільної небезпечності, а отже, і застосування покарання до нього не є 

доцільним, оскільки не матиме належного карального й попереджувально-

виправного впливу [92, с. 313]. Проте суспільна небезпека вчиненого не 

змінюється (якщо не змінилася обстановка або сама санкція статті, відповідно 

до якої особі призначено покарання). Це пов’язано з тим, що суспільна 

небезпека злочину встановлюється судом на момент його вчинення й 

закінчення будь-якого строку без зміни обстановки або закону, що встановлює 

відповідальність за злочин, не змінює цю оцінку [132, с. 313]. 

Відповідно до ст. 80 КК України особа підлягає звільненню від 

відбування покарання, якщо строки давності виконання обвинувального 

вироку закінчились.  
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Закінчення строків давності обвинувального вироку треба визнати 

обов’язковою підставою звільнення від відбування покарання, що має 

формальний характер. Таке звільнення становить обов’язок суду й не залежить 

від його розсуду. 

У ч. 1 ст. 80 КК України встановлений диференційований підхід до 

визначення строків, закінчення яких  унеможливлює виконання 

обвинувального вироку. Тривалість цих строків залежить від виду злочину за 

ступенем тяжкості й тяжкості фактично призначеного покарання.  

Зокрема, для застосування ст. 80 КК України в разі вчинення злочинів, 

передбачених ч. 1 ст. 109 і ч. 2 ст. 110 КК України, має сплинути п’ять років 

(за умови засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк не 

більше п’яти років) або десять років – у решті випадків. При вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 2 і ч. 3 ст. 109 КК України, такий строк становитиме 

три роки (у разі засудження до покарання у вигляді обмеження волі) або п’ять 

років – у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі. Учинення 

злочину, ознаки якого містить ч. 1 ст. 110 КК України, передбачає закінчення 

п’ятирічного строку давності. При вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 

110 КК України, має сплинути десять років (за умови засудження до 

позбавлення волі на строк не більше десяти років) або п’ятнадцять років – у 

решті випадків. У разі, якщо за цей злочин призначено покарання у вигляді 

довічного позбавлення волі, питання про застосування давності до такої особи 

вирішує суд, який має право не визнати за можливе застосувати давність та 

замінити довічне позбавлення волі позбавленням волі (ч. 5 ст. 80 КК України). 

Давність виконання обвинувального вироку може бути застосована в разі 

спливу зазначених строків лише за умов: 1) неухилення засудженого від 

відбування покарання (ч. 3 ст. 80 КК України); 2) невчинення засудженим до 

закінчення строків давності нового злочину, який належить до категорії 

середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого (ч. 4 ст. 80 КК України). 

Якщо засуджений ухиляється від відбування покарання, перебіг давності 

зупиняється. Натомість у випадку вчинення нового злочину перебіг давності 
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переривається, а його обчислення в такому разі починається з дня вчинення 

нового злочину.  

Згідно з ч. 6 ст. 80 КК України давність не застосовується в разі засудження 

за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені статтями 437 – 439 та 

ч. 1 ст. 442 КК України. На осіб, які вчинили зазначені злочини, не 

поширюються строки давності; виконання обвинувального вироку стосовно 

них здійснюється незалежно від часу, який минув з дня набрання чинності 

таким вироком. 

Оскільки злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК України, не належать 

до визначеної вище категорії, то застосування ст. 80 КК України до осіб, які 

вчинили злочини проти основ суверенітету Українського народу, 

уможливлюється. У цьому контексті звернемо увагу на певну законодавчу 

неузгодженість, яка склалася на сьогодні в частині визначення кола злочинів, 

щодо яких передбачені обмеження в застосуванні  давності. Зокрема, на 

відміну від давності виконання покарання, яка поширюється на злочини проти 

основ суверенітету Українського народу, її застосування є неможливим у разі 

закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ст. 

49, ч. 5 ст. 74 КК України). У ч. 5 ст. 49 КК України міститься відповідна 

заборона застосування давності в разі вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки України, зокрема й тих, які передбачено статтями 109 і 

110 КК України. Щонайменше, законодавець тут демонструє свою 

непослідовність. На нашу думку, якщо визнавати обґрунтованим прийняте 

парламентом рішення про розширення кола злочинів, давність притягнення до 

кримінальної відповідальності за вчинення яких не застосовується, то 

відповідним способом мала б бути змінена й ч. 6 ст. 80 КК України. Підходи 

держави до регулювання питання про обмеження  застосування давності 

кримінальної відповідальності та покарання мають бути єдиними, 

унеможливлюючи наявну половинчастість. Додатковим аргументом до такої 

лінії законодавчої поведінки може бути також визнана заборона звільнювати 

від покарання осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n3035
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n3057
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1443421098572864#n3057
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України, на підставі Закону України про амністію. Відповідно до п. «г» ст. 4 

Закону України від 01 жовтня 1996 року «Про застосування амністії в Україні» 

забороняється застосовувати амністію до осіб, які засуджені за злочини проти 

основ національної безпеки України (зокрема дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційний лад або на захоплення державної влади, 

та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).  

2) Реалізація кримінальної відповідальності стосовно осіб, які 

вчинили злочини проти основ суверенітету Українського народу в спосіб 

умовного звільнення від відбування покарання.  

Реалізація кримінальної відповідальності за цим напрямом здійснюється 

відповідно до статей 75 – 79 КК України, які регламентують підстави, умови 

та порядок звільнення від відбування покарання з випробуванням, а також 

згідно з ч. 2 ст. 84 КК України при звільненні особи від покарання за тяжкою 

хворобою.  

1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням (статті 75 – 79 

КК України). 

У ч. 1 ст. 75 КК України встановлюється загальна підстава для звільнення 

з випробуванням – суд дійшов висновку про можливість виправлення 

засудженого без відбування покарання. Закон також визначає спеціальні 

підстави для звільнення від відбування покарання з випробуванням: у разі 

затвердження угоди про примирення або про визнання вини (ч. 2 ст. 75 КК 

України) та стосовно вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 

років (ст. 79 КК України).  

Звільнення на підставі ч. 2 ст. 75 КК України здійснюється на умовах, за 

яких відбувається досягнення домовленості засудженого з потерпілим або 

прокурором. Цей різновид звільнення передусім має процесуально-правову 

природу, оскільки підстави, умови та порядок укладення відповідних угод 

визначає кримінальне процесуальне законодавство, а ч. 2 ст. 75 КК України 

має відсильний характер. 
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Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей віком до семи років, здебільшого не відрізняється від звільнення від 

відбування покарання з випробуванням, установленого в ч. 1 ст. 75 КК 

України, проте має свої особливості, зумовлені специфікою особи 

засудженого.  

Особи, засуджені за злочини проти основ суверенітету Українського 

народу, можуть бути звільнені від відбування покарання з випробуванням як 

на загальних підставах, так і на спеціальних. Навіть більше, звільнення з 

випробуванням, як загалом затребуване в сучасній практиці 

правозастосування, є одним з найпоширеніших кримінально-правових 

наслідків учинення досліджуваних злочинів. Аналіз відповідної практики 

засвідчує, що здебільшого стосовно осіб, які вчинили злочин, передбачений 

ст. 109 КК України, суди ухвалювали рішення про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням (45 із 48 проаналізованих вироків, занесених до 

Єдиного державного реєстру судових рішень). Така тенденція може бути 

пояснена: 1) суворістю санкцій, установлених за вчинення злочинів проти 

основ суверенітету Українського народу (хоча, як було з’ясовано вище, 

український підхід до цього питання вирізняється меншою репресивністю  

порівняно із зарубіжними аналогами); 2) безальтернативністю або обмеженою 

альтернативністю покарань, передбачених за вчинення злочинів зазначеної 

категорії (здебільшого суди вимушені обирати між обмеженням волі та 

позбавленням волі на певний строк); 3) корупціогенністю, яку містять норми 

про звільнення від відбування покарання з випробуванням (ураховуючи, що 

підстави для такого звільнення чітко не визначені або загалом залежать від 

домовленості між винуватою особою та прокурором, існує чималий ризик для 

зловживання владою); 4) специфікою осіб, які вчиняють злочини, передбачені 

статтями 109 і 110 КК України (зазвичай це особи, які вперше вчиняють 

злочин, позитивно характеризуються та схильні до визнання вини, щирого 

каяття та сприяння розкриттю злочину).   
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Застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням на 

загальних підставах є можливим лише при засудженні особи до покарань у 

вигляді: 1) виправних робіт; 2) службових обмежень для 

військовослужбовців; 3) обмеження волі; 4) позбавлення волі на строк не 

більше п’яти років. Оскільки за вчинення злочинів, передбачених статтями 109 

і 110 КК України, установлені як основні покарання обмеження волі та 

позбавлення волі, то в разі їх призначення особа одержує можливість на 

звільнення від відбування покарання за ч. 1 ст. 75 КК України. Виняток 

становить злочин, передбачений ч. 3 ст. 110 КК України, санкція якої 

встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти років. У 

решті випадків суд має можливість призначити покарання у вигляді 

позбавлення волі в межах визначених строків або обмеження волі в розмірі, 

що не впливає на вирішення відповідного питання.  

Доцільно підкреслити, що ступінь тяжкості злочину, який визначається 

відповідно до ст. 12 КК України, не впливає на можливість звільнення з 

випробуванням. Навіть за злочин, який є тяжким, суд може застосувати 

звільнення з випробуванням, якщо призначить покарання не більше п’яти 

років. Зокрема, сказане стосується злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 і ч. 2 

ст. 110 КК України, які належать до категорії тяжких, що, утім, не 

унеможливлює застосування до осіб, які їх учинили, звільнення з 

випробуванням. Наприклад, Слов’янський міськрайонний суд Донецької 

області засудив особу за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК 

України, який за ступенем тяжкості є тяжким, до покарання у вигляді 

позбавлення волі строком на п’ять років. Згодом суд звільнив цю особу від 

відбування покарання з випробуванням [156].  

Натомість звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, згідно з ч. 1 ст. 79 КК 

України не підлягає застосуванню в разі, якщо вчинений злочин є тяжким або 

особливо тяжким (навіть, якщо строк призначеного покарання у вигляді 

позбавлення волі не перевищує п’яти років). Отже, зазначена категорія жінок 
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може бути звільнена від відбування покарання з випробуванням лише у 

випадку вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109 та ч. 1 ст. 

110 КК України. Щоправда, не виключається при цьому можливість їхнього 

звільнення на загальних підставах, передбачених ч. 1 ст. 75 КК України.  

Оскільки, як було встановлено вище, злочини проти основ суверенітету 

Українського народу не є корупційними, то відповідне застереження, зроблене 

в ч. 1 ст. 75 КК України, на них не поширюється.  

Загальною підставою для звільнення від відбування покарання з 

випробуванням фахівці називають результат об’єктивованої можливості 

досягнення мети покарання (передусім такої її складової, як виправлення) без 

його реального виконання. Наявність цієї підстави має підтверджуватися 

сукупністю обставин кримінального провадження, що передусім 

характеризують учинений злочин та особу винного [125, с. 367].  

Отже, порядок звільнення від відбування з випробуванням на загальних 

підставах складає сукупність таких дій: а) суд вирішує питання щодо 

призначення особі покарання будь-якого із зазначених у ч. 1 ст. 75 КК України 

видів; б) у процесі вирішення цього питання суд доходить висновку про 

можливість виправлення такої особи без відбування покарання; в) на підставі 

такого висновку суд приймає рішення про звільнення від відбування 

покарання з випробуванням [170, с. 622]. 

Аналіз судової практики дає змогу дійти висновку, що в переважній 

більшості випадків (близько 80 %) суди, ухвалюючи рішення про звільнення 

особи, яка вчинила злочин проти основ суверенітету Українського народу, від 

відбування покарання з випробуванням на підставі ч. 1 ст. 75 КК України, 

обґрунтовують його за такою  наведеною нижче типовою формулою. По-

перше, констатується відсутність обставин, які обтяжують покарання. По-

друге, ураховується  обставина, що пом’якшує покарання, а саме: щире каяття 

та активне сприяння розкриттю злочину. По-третє, оцінка тяжкості злочину 

здійснюється не за індивідуальним рівнем суспільної небезпеки, а за 

узагальненим, що міститься в ст. 12 КК України (інакше кажучи, визначається 
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належність злочину або до злочинів середньої тяжкості, або тяжких). По-

четверте, характеристика особи винного зазвичай зводиться до того, чи він 

уперше вчиняє злочин, чи перебуває (або не перебуває) на обліку лікаря-

психіатра та лікаря-нарколога, а також до характеристики за місцем 

проживання або роботи.  

У контексті викладеного розглянемо приклади, що додатково ілюструють 

зазначений типовий підхід у суддівській практиці. Зокрема, Краматорський 

міський суд Донецької області звільнив особу, засуджену за вчинення 

злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, від відбування покарання з 

випробуванням на підставі ч. 1 ст. 75 КК України.  Ґрунтуючись  на 

мотивувальній частині вироку суду, можна зрозуміти, що доцільність 

ухваленого рішення зумовлена врахуванням ступеня тяжкості вчиненого 

злочину, особи обвинуваченої, яка вперше притягається до кримінальної 

відповідальності та позитивно характеризується за місцем роботи, а також 

обставини, що пом’якшує покарання, у вигляді щирого каяття [157]. Майже за 

аналогічною схемою, яку ми вважаємо типовою, Прилуцький міськрайонний 

суд Чернігівської області засудив особу, яка вчинила злочин, передбачений 

ч. 1 ст. 110 КК України, та звільнив її від відбування покарання з 

випробуванням за ч. 1 ст. 75 КК України. В основу цього рішення суд поклав 

відсутність обставин, що обтяжують покарання, щире каяття та активне 

сприяння розкриттю злочину як обставини, що пом’якшують покарання, 

ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст.12 КК України є 

злочином середньої тяжкості, відсутність особи на обліку в лікаря-психіатра. 

До того ж звільнити від відбування покарання з випробуванням не завадив той 

факт, що засуджений за місцем проживання характеризується негативно [161].  

Уважаємо, що встановлюючи наявність підстави для звільнення з 

випробуванням згідно з ч. 1 ст. 75 КК України, суди помилково нехтують 

важливістю об’єкта, шкоду якому спричиняє вчинений злочин. Цінність 

об’єкта злочину, а отже, й істотний характер його потенційних або реальних 

наслідків потребує врахування при вирішенні зазначеного питання. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910116/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1#910116
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Ураховуючи, що звільнення з випробуванням є одним з найпоширеніших 

наслідків учинення злочинів проти основ суверенітету Українського народу, 

констатуємо, що зазначений фактор або цілком ігнорується (при застосуванні 

ч. 1 ст. 75 КК України), або не береться до уваги через необов’язковість такого 

(ч. 2 ст. 75 КК України). До речі, за підсумками вивчення практики 

застосування статей 109 і  110 КК України можна дійти висновку, що в ній 

превалюють укладення й затвердження угод про визнання винуватості осіб, 

які вчиняють злочини проти основ суверенітету Українського народу, з 

дальшим звільненням від відбування покарання з випробуванням. На нашу 

думку, такі тенденції потребують корегування в законодавчий спосіб, адже на 

сьогодні суди, затверджуючи угоди, згідно з ч. 2 ст. 75 КК України не 

зобов’язані встановлювати можливість виправлення засудженого без 

відбування покарання.  

Показовою щодо цього є справа, розглянута Херсонським міським судом 

Херсонської області, який засудив особу за вчинення злочину, передбаченого 

ч. 2 ст. 109 КК України, та на підставі угоди, укладеної між прокурором та 

обвинуваченим, звільнив його від відбування покарання з випробуванням. У 

цій справі суд установив лише відповідність умов цієї угоди вимогам 

Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу 

України, головною з яких є визнання засудженим вини [162]. Тобто фактично 

доцільність застосування такого заохочувального заходу впливу, як 

звільнення з випробуванням визначає не суд, а прокурор з особою, яка вчинила 

злочин. Що ж до можливості виправлення без відбування покарання, то вона 

загалом не досліджується, що, на жаль, повністю узгоджується з чинним 

положенням ч. 2 ст. 75 КК України.  

Доцільно погодитися з позицією тих юристів, які критикують наявний 

підхід до застосування звільнення від покарання з випробуванням через 

передбачений КПК України механізм укладення угод. По-перше, за такої 

ситуації невиправдано розширюються можливості для застосування 

відповідного звільнення, які на сьогодні й так чималі. По-друге, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_12_21/pravo1/T012341.html?pravo=1
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установлюючи в законі той або інший вид звільнення від покарання, 

законодавець прагнув досягнути певної мети. За наявності аналізованих 

нововведень досягнення мети звільнення від покарання з випробуванням стає 

безглуздим, перетворюючись на безцільний бонус до консенсусу, досягнутого 

між сторонами кримінально-правового конфлікту. З огляду на сказане слушно 

пропонується надати суду можливість застосовувати звільнення від 

відбування покарання з випробуванням на підставі, визначеній у ч. 1 ст. 75 КК 

України, у випадках затвердження угоди, де сторони узгодили види та розміри 

покарань, передбачені в ч. 1 ст. 75 КК України [63, с. 56]. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням передбачає 

визначення судом іспитового строку, протягом якого засуджений 

зобов’язаний виконати покладені на нього обов’язки та не вчинити нового 

злочину. Протягом іспитового строку (від одного до трьох років) за 

поведінкою особи, звільненою з випробуванням, ведеться нагляд.  

З огляду на поведінку засудженого під час іспитового строку для нього 

можуть наставати різні правові наслідки (як сприятливі, так і несприятливі). 

Сприятливі наслідки передбачають остаточне звільнення винної особи 

від відбування покарання. Зокрема, якщо засуджений після закінчення 

іспитового строку виконав покладені на нього обов’язки та не вчинив нового 

злочину, він, безумовно, звільняється судом від призначеного йому покарання 

(ч. 1 ст. 78 КК України).  

До несприятливих наслідків належать направлення судом особи, 

звільненої з випробуванням, для відбування покарання, призначеного 

вироком, та (або) призначення нового покарання за сукупністю вироків. Згідно 

з частинами 2, 3 ст. 78 КК України несприятливі наслідки настають у разі: 

1) невиконання обов’язків, визначених у ст. 76 КК України; 2) систематичного 

вчинення правопорушень, що потягли адміністративні стягнення та свідчать 

про небажання особи стати на шлях виправлення; 3) учинення нового злочину. 

2. Звільнення від покарання за тяжкою хворобою (ч. 2 ст. 84 КК України). 
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Згідно з ч. 2 ст. 84 КК України, якщо особа, яка вчинила злочин проти 

основ суверенітету Українського народу, після цього або після постановлення 

вироку захворіла на іншу (не психічну) тяжку хворобу, яка перешкоджає 

відбуванню покарання, вона може бути звільнена від покарання. З 

відповідного законодавчого положення випливає, що особа, яка мала тяжку 

хворобу, учиняючи зазначений злочин, не може розраховувати на звільнення 

від покарання на підставі ч. 2 ст. 84 КК України. 

Потрібно враховувати, що не будь-яка тяжка хвороба дає підстави для 

звільнення від покарання. Тяжкість хвороби встановлює суд у кожному 

конкретному випадку з урахуванням медичних показників і на основі Переліку 

захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення 

засуджених від дальшого відбування покарання. Цей перелік є додатком до 

спільного наказу Міністерства юстиції України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572. Головною ознакою є 

те, що хвороба може перешкодити відбуванню покарання. Мається на увазі, 

що стан захворювання так змінює свідомість та поведінку засудженого, що він 

або не здатний сприймати покарання як таке, або фактично втрачає свої 

антисуспільні риси [142, с. 47]. 

Питання про звільнення від покарання за тяжкою хворобою вирішує суд 

на свій розсуд, оскільки таке звільнення є його правом. Наявність тяжкого 

захворювання, якщо воно перешкоджає відбуванню покарання, автоматично 

не тягне за собою обов’язкового звільнення від покарання. Для застосування 

ч. 2 ст. 84 КК України суд має брати до уваги тяжкість учиненого злочину, 

характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи. Лише 

проаналізувавши сукупно всі ці фактори, може бути зроблений висновок про 

доречність або недоречність звільнення від покарання за тяжкою хворобою.  

У разі одужання хворої особи вона має бути направлена для відбування 

покарання, якщо не спливли строки давності, передбачені ст. 49 або ст. 80 КК 

України, та за відсутності інших підстав для звільнення від покарання. Такій 
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особі в разі її одужання строк лікування в строк відбутого покарання не 

зараховується.  

Проведений аналіз судової практики дає можливість констатувати, що на 

сьогодні звільнення від покарання за тяжкою хворобою при засудженні особи 

за вчинення злочинів, передбачених статтями 109 і  110 КК України, не 

застосовувалось. Водночас у деяких судових рішеннях наявність тяжкої 

хвороби враховувалася при прийнятті рішення про звільнення особи від 

відбування покарання з випробуванням. 

3) Звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили 

злочини проти основ суверенітету Українського народу.  

Як обґрунтовувалось у підрозділі 3.1., звільнення від кримінальної 

відповідальності осіб, які вчинили розглядувану категорію злочинів, є 

можливим лише на підставах, визначених у розділі ІХ Загальної частини КК 

України. У статтях 109 і 110 КК України спеціальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності за вчинення цих злочинів не передбачено. 

Натомість учинення деяких інших злочинів проти основ національної безпеки 

України (ст.ст. 110-2, 111, 114 КК України) дає можливість звільнення осіб, 

які їх учинили, від кримінальної відповідальності на спеціальних підставах.  

Отже, звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 

злочини проти основ суверенітету Українського народу, є можливою у 

випадках: 1) передачі такої особи на поруки (ст. 47 КК України); 2) зміни 

обстановки (ст. 48 КК України)8. Згідно з даними судової статистики протягом 

2014 – 2015 років жодна особа не була звільнена від кримінальної 

відповідальності за вчинення злочинів проти основ суверенітету Українського 

народу.  У 2016 ж році дві особи звільнено від кримінальної відповідальності 

через зміну обстановки згідно зі ст. 48 КК України [66].  

                                           
8 Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі статей 45 і 46 КК України за цією категорією 

злочинів є неможливою через передумови такого звільнення, що передбачають заборону застосувати 

звільнення до осіб, які вчинили умисні злочини середньої тяжкості та тяжкі злочини. Щодо ст. 49 КК України, 

то давність притягнення до кримінальної відповідальності не поширюється загалом на злочини, передбачені 

розділом І Особливої частини КК України.  
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1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею 

особи на поруки (ст. 47 КК України).  

Першим елементом передумови звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки є вчинення нею вперше 

злочину невеликої або середньої тяжкості. З цього випливає, що звільненою 

від кримінальної відповідальності на цій підставі може бути лише особа, яка 

вчинила злочини, передбачені ч. 2 ст. 109, ч. 3 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 КК 

України. 

Злочин визнається вчиненим уперше, якщо: а) його вчинення фактично 

мало місце перший раз або б) його вчинено хоча й  другий раз, але за перший 

злочин була припинена судимість або особа була звільнена від кримінальної 

відповідальність або кримінально-правові наслідки першого злочину 

анульовано в інший спосіб.  

Другим елементом передумови звільнення особи від кримінальної 

відповідальності треба визнати її щире каяття у вчиненому злочині. Таке 

каяття передбачає усвідомлення особою своєї вини, щирий жаль щодо 

вчиненого злочину та осуд своєї поведінки [87, с. 335]. 

Підставою для розглядуваного виду звільнення від кримінальної 

відповідальності є наявність клопотання колективу підприємства, установи чи 

організації про передачу на поруки особи, яка вчинила хоча б один із 

зазначених злочинів. Сказане так само означає потребу встановлення 

наявності в особи, яка вчинила розглядувану категорію злочинів, постійного 

місця роботи.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи 

на поруки не є обов’язком суду – вирішення цього питання навіть за наявності 

зазначених передумов і підстави здійснюється на його розсуд. До того ж суд 

зобов’язаний належно обґрунтувати свою відмову у звільненні від 

кримінальної відповідальності (приміром, ідеться про характеристику особи 

винного або певні обставини вчиненого злочину, що здатні унеможливлювати 

прийняття позитивного рішення).  
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Цей вид звільнення застосовується лише за певної умови – особа 

протягом року після передачі її на поруки має виправдати довіру колективу, 

не ухилятися від заходів виховного характеру та не порушувати громадського 

порядку. У разі порушення цих умов особа притягається до кримінальної 

відповідальності за вчинений нею злочин. 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною 

обстановки (ст. 48 КК України). 

У ст. 48 КК України передбачено дві підстави для звільнення особи від 

кримінальної відповідальності: а) утрата діянням суспільно небезпечного 

характеру або б) утрата особою суспільної небезпечності внаслідок зміни 

обстановки. Ці обставини можуть мати місце як окремо, так і сукупно. 

Так само як і в попередньому випадку, передумовою для звільнення особи 

від кримінальної відповідальності через зміну обстановки є вчинення вперше 

злочину невеликої або середньої тяжкості. Таке звільнення є правом суду, воно 

остаточне й безумовне, тобто не залежить від подальшої поведінки особи, яка 

вчинила злочин. 

Як слушно зазначає Ю. В. Баулін, для застосування ст. 48 КК України має 

бути встановлено, що після вчинення особою злочину змінилася та 

обстановка, у якій було  свого часу вчинено цей злочин. Зміна обстановки 

може стосуватися всієї країни, цілого регіону, окремої місцевості, конкретного 

підприємства, оточення тощо (скажімо, припинення стану війни, зміна 

економічного або політичного курсу країни, зміна підходів держави до 

розв’язання певної проблеми, ухвалення різних рішень органами влади, зміна 

масштабу цін, високі темпи інфляції, ліквідація чи реорганізація підприємства 

тощо). Подібні зміни обстановки повинні таким способом вплинути на оцінку 

раніше вчиненого злочинного діяння або особи, яка його вчинила, за якої суд 

визнає, що це діяння вже не може розглядатись як суспільно небезпечне або 

особа перестала бути суспільно небезпечною [87, с. 337]. 

У контексті досліджуваної категорії злочинів утрата суспільної небезпеки 

може полягати в істотній зміні соціально-політичних засад життєдіяльності 
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суспільства. Наприклад, ідеться про зміну Конституції або інших законів 

України, якими змінюється конституційний лад чи межі території або 

державного кордону України. Головне встановити, що такі зміни відбуваються 

поза волею особи, через що вчинений злочин, так само як і подібні йому 

діяння, утрачають суспільну небезпеку, властиву злочинній поведінці.  

Зокрема, у літературі до фактів зміни зовнішньої обстановки, яка оточує 

винного, відносять: призов на строкову військову службу; зміну постійного 

місця проживання та розірвання зв’язків з кримінальним оточенням, під 

впливом якого було вчинено злочин; звільнення з роботи,  через виконання 

якої було вчинено злочин; працевлаштування того, хто раніше не працював; 

тяжку хвороба або нещасний випадок, унаслідок чого особа стала інвалідом; 

ув’язнення себе в монастирі; залучення особи до конфіденційної співпраці з 

правоохоронними органами. У новому оточенні морально-юридична оцінка 

конкретної особи істотно змінюється; утрачається доцільність застосування 

стосовно винного в злочині заходів кримінально-правової репресії [86, с. 787–

788]. Щодо злочинів проти основ суверенітету Українського народу, то 

факторами, які б вплинули на втрату суспільної небезпечності особою, яка їх 

учинила, можуть бути визнані прийняття на військову службу за контрактом 

до лав Збройних сил України, участь у бойових діях для захисту 

територіальної цілісності України або захисту державного кордону України, а 

також конфіденційне співробітництво з органами, які забезпечують 

національну безпеку України,  для виявлення та розкриття злочинів, 

учинюваних проти безпеки держави.  

З огляду на відсутність чітких критеріїв, які б дали змогу засвідчити зміну 

обстановки, правильною видається рекомендація для суддів при застосуванні 

до особи звільнення від кримінальної відповідальності через зміну обстановки 

звертати увагу на характер учиненого суспільно небезпечного діяння, тяжкість 

завданої шкоди, час, який минув з моменту вчинення злочину, а також 

важливість обставин, що свідчать про зміну обстановки й усунення суспільної 

небезпечності діяння чи особи, яка його вчинила [99, с. 130]. Конкретизуємо, 
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що таке рішення має бути обов’язково належно мотивованим (суть зміни 

обстановки варто розкривати в підсумковому судовому акті). Якщо суд 

вирішить, що попри істотну зміну обстановки, суспільна небезпека вчиненого 

діяння або особи винного не відпали, звільнення від кримінальної 

відповідальності за ст. 48 КК України унеможливлюється.  

У контексті викладеного розглянемо приклад, який демонструє труднощі, 

що виникають у встановленні факту зміни обстановки. Так, згідно з ухвалою 

Бердянського міжрайонного суду Запорізької області на підставі ст. 48 КК 

України особа була звільнена від кримінальної відповідальності за вчинення 

злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України. Відповідно до обставин 

справи ця особа через створену нею публічну групу «АнтиМайдан «Бердянск» 

у соціальній мережі «В контакті» як її адміністратор розповсюджувала 

матеріали, що містили публічні заклики до вчинення дій для зміни меж 

території України на порушення порядку, установленого Конституцією 

України. 

Своє рішення суд мотивував тим, що під час досудового слідства особа 

закрила всі свої сторінки в мережі Інтернет, тобто повністю припинила свою 

діяльність. За таких обставин має місце зміна обстановки, що унеможливлює 

вчинення нового тотожного або однорідного злочину, тобто ця особа 

перестала бути суспільно небезпечною [158]. 

Зазначене судове рішення прокуратура оскаржила до Апеляційного суду, 

зазначивши, що суд дійшов хибного висновку про наявність обставин, які б 

свідчили про зміну обстановки, утрату суспільної небезпечності 

обвинуваченого, і відповідно, давали б підстави для звільнення від 

кримінальної відповідальності останнього та закриття провадження. 

Така позиція прокуратури, з якою щоправда суд апеляційної інстанції не 

погодився, заслуговує на підтримку, адже закриття всіх сторінок у мережі 

Інтернет як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності 

внаслідок зміни обстановки не може свідчити про втрату особою суспільної 

небезпечності за наведених у фабулі справи умов.   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_185/ed_2016_01_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#185
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_185/ed_2016_01_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#185
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_564/ed_2016_01_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#564
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
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Викладене засвідчує, що здебільшого альтернативні кримінально-правові 

наслідки вчинення злочинів проти основ суверенітету Українського народу не 

передбачають підстав для заохочення осіб, які вчинили зазначені злочини, за 

їхню позитивну посткримінальну поведінку, не сприяючи відповідним чином 

виявленню інших більш суспільно небезпечних діянь. Водночас більшість 

норм про злочини проти основ національної безпеки України слушно 

передбачають спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності 

як реакцію на посткримінальну поведінку, коли особа, яка її демонструє, 

цілком нейтралізує суспільну небезпеку раніше вчиненого злочину. За 

допомогою таких норм (через стимулювання бажаної для суспільства 

посткримінальної поведінки особи, яка вчинила злочин) держава досягає 

відвернення, усунення або принаймні мінімізації суспільно небезпечних 

наслідків, отримує інформацію про вчинений злочин, потрібну для його 

розкриття, намагається попередити вчинення інших кримінально караних 

діянь тощо [60, с. 464]. 

Отже, для вдосконалення кримінального законодавства в частині протидії 

злочинам проти основ суверенітету Українського народу потрібно розробити 

норму, яка б передбачала спеціальний вид звільнення від кримінальної 

відповідальності осіб, які вчинили такі злочини. 

Додатковим аргументом на користь доцільності реалізації висловленої 

пропозиції є той факт, що суміжний склад злочину, пов’язаний з 

фінансуванням дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території 

або державного кордону України (ст. 110-2 КК України), передбачає 

спеціальну підставу для звільнення від кримінальної відповідальності.  

Передумову пропонованого виду звільнення від кримінальної 

відповідальності має складати вчинення злочину вперше, як це передбачено 

для загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, а так само 

вчинення лише тих злочинів, які не є особливо тяжкими, тобто за винятком 

діяння, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України. Відповідний склад злочину є 
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матеріальним і передбачає настання тяжких наслідків, що, на нашу думку, 

унеможливлює застосування заохочувальних заходів.  

Підставою звільнення від кримінальної відповідальності, тобто тим 

фактором, на якому ґрунтується таке звільнення, має стати позитивна 

посткримінальна поведінка особи, яка вчинила злочин, у вигляді 

добровільного повідомлення органів державної влади про вчинене та 

сприяння припиненню або розкриттю злочину. Такий підхід має підвищити 

ефективність виявлення злочинів відповідної категорії та забезпечити 

притягнення до відповідальності інших осіб, які їх учинили.  

 З огляду на викладене та для якнайширшої реалізації в кримінальному 

законодавстві принципів економії кримінальної репресії й диференціації 

кримінально-правових наслідків учинення досліджуваних злочинів, 

пропонуємо доповнити ст. 110 КК України частиною четвертою такого змісту: 

«Особа, яка вперше вчинила злочини, передбачені частинами першою або 

другою статті 109, або статтею 110 цього Кодексу, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона до повідомлення їй про підозру у 

вчиненні злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про вчинене 

та сприяла припиненню або розкриттю цього або інших злочинів за умови, що 

в її діях немає складу іншого злочину». 

 

Висновки до третього розділу: 

 

Дослідження проблем кримінально-правових наслідків учинення 

злочинів проти основ суверенітету Українського народу дали змогу 

сформулювати такі висновки: 

1. Сучасні тенденції розвитку кримінального права засвідчують, що 

одним з його базових принципів утверджується принцип невідворотності, 

який полягає в тому, що кожна особа, яка вчинила злочин, підлягає 

застосуванню стосовно неї заходів кримінально-правовому впливу. Тобто, 

щонайменше, вона має бути притягнутою до кримінальної відповідальності з 
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дальшою її реалізацією або звільненням від неї. Підкреслюється, що КК 

України встановлює вичерпну систему юридичних наслідків учиненого 

злочину, які застосовуються тільки за рішенням суду. 

2. Систему кримінально-правових наслідків учиненого злочину за 

кримінальним правом України складають різноманітні заходи впливу, які 

можуть бути як основними, так і додатковими. До основних належать заходи, 

що становлять зміст кримінальної відповідальності в різних формах її 

реалізації, а також звільнення від кримінальної відповідальності. Додаткові 

заходи спрямовані на здійснення точкового (персоніфікованого) впливу з 

огляду на специфіку вчиненого злочину та особи злочинця. За характером  

впливу заходи кримінально-правового впливу поділяються на примусові та 

заохочувальні або / і такі, що мають пільговий характер.  

3. Основні заходи кримінально-правового впливу стосовно осіб, які 

вчинили злочини проти суверенітету Українського народу, передусім 

пов’язані з реалізацією кримінальної відповідальності, основу якої завжди 

складає осуд з призначеним покаранням. Водночас в окремих випадках не 

унеможливлюється застосування до таких осіб загальних видів звільнення від 

кримінальної відповідальності. Як додаткові можуть застосовуватися такі 

заходи: примусові заходи медичного характеру, примусове лікування, 

спеціальна конфіскація, заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб.   

4. Серед санкцій, які карають за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу, три є альтернативними й три – відносно визначеними. 

Останні передбачають можливість застосування до особи, яка вчинила 

відповідні злочини, покарання лише у вигляді позбавлення волі на певний 

строк. До того ж кожна із шести санкцій (ч. – ч. 3 ст. 109 і ч. 1 – ч. 3 ст. 110 КК 

України) є кумулятивною, оскільки факультативно передбачає застосування 

додаткового покарання у вигляді конфіскації майна[194].  

5. За злочини проти основ суверенітету Українського народу може бути 

призначено чотири види покарань з дванадцяти, з них –  три основні види 
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покарань (обмеження волі, позбавлення волі на певний строк і довічне 

позбавлення волі) і один додатковий (конфіскація майна). Характерною рисою 

основних покарань за ці злочини є те, що всі вони хоч і в різному обсязі, але 

пов’язані з ізоляцією від суспільства. 

6. Висловлена пропозиція передбачити в ч.1 ст. 110 КК України як 

альтернативне до позбавлення волі покарання у вигляді обмеження волі.  

7. Доведено, що застосування конфіскації майна до злочинів, які не є 

корисливими, видається не виправданим. Це додаткове покарання має бути 

вилучено із санкцій статей КК України про злочини проти основ суверенітету 

Українського народу.  

8. Установлено, що підходи до кримінально-правового реагування на 

злочини проти основ суверенітету Українського народу характеризуються 

тенденцією до посилення покарання за їх учинення та обмеження 

можливостей для застосування некаральних заходів кримінально-правового 

впливу. А втім підхід вітчизняного законодавця до караності досліджуваної 

категорії злочинів визнано поміркованим порівняно з аналогічними діяннями, 

за вчинення яких кримінальне законодавство окремих країн континентальної 

Європи встановлює значно суворіші заходи впливу. 

9. Установлено наявність розбалансованості санкцій у межах статей 109 

і 110 КК України, які об’єднує спільний об’єкт кримінально-правової охорони. 

Ситуацію, що склалась, запропоновано вирішувати в спосіб унесення змін до 

проаналізованих санкцій для того, щоб забезпечити належну диференціацію 

кримінальної відповідальності й усунути наявне порушення принципів 

справедливості та гуманізму.  

Зокрема, межі санкцій, установлені за вчинення злочинів, що передбачені 

ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 і ч. 3 ст. 110 КК України, є безпідставно широкими та 

підлягають звуженню.  

Санкції,  передбачені ч. 1 ст. 109 КК України, не узгоджено із санкціями 

ч. 1 ст. 110 КК України. Те ж саме стосується і санкцій ч. 2 ст. 109 КК України 

і ч. 1 ст. 110 КК України, склади злочинів яких мають подібні ознаки, а також 
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тотожний зміст. Доцільно передбачити за їх учинення рівнозначні за 

суворістю покарання.  

Доведено, що для злочинів проти основ суверенітету Українського 

народу є характерним різний ступінь впливу одних і тих самих кваліфікуючих 

ознак на збільшення розміру покарання, що також вимагає законодавчого 

втручання для того, щоб збалансувати вплив однакових кваліфікуючих ознак 

на вид і розмір покарання.  

10. За підсумками аналізу практики призначення покарань із 

застосуванням ст. 69 КК України за вчинення злочинів проти основ 

суверенітету Українського народу констатована наявність проблем, 

пов’язаних з: а) мотивуванням ухвалюваних рішень – здебільшого суди не 

визначають, чому певна обставина є такою, що істотно знижує ступінь 

тяжкості злочину; б) змішуванням обставин, які пом’якшують тяжкість 

учиненого злочину, з обставинами, що характеризують особу винного; 

в) штучним розширенням кола обставин, які пом’якшують тяжкість злочину.  

11. Згідно з КК України систему альтернативних кримінально-правових 

наслідків учинення злочинів проти основ суверенітету Українського народу 

складають реалізація кримінальної відповідальності стосовно осіб, які 

вчинили зазначені злочини в спосіб безумовного звільнення від відбування 

покарання (через звільнення від покарання у зв’язку з усуненням караності 

діяння, унаслідок утрати особою суспільної небезпечності та з огляду на 

закінчення строків давності виконання обвинувального вироку), умовного 

звільнення від відбування покарання (через звільнення від відбування 

покарання з випробуванням та звільнення за тяжкою хворобою), а також 

звільнення від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених 

Загальною частиною КК України (з передачею на поруки та через зміну 

обстановки).  

12. З огляду на те, що норма про звільнення від покарання внаслідок 

утрати особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст. 74 КК України) належить до 

таких, які встановлюють невиправдано широкі межі для суддівського угляду, 
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підтримано пропозицію про її скасування, ураховуючи, що подібні підстави 

для звільнення від відбування покарання містить ст. 75 КК України.  

13. Доведено, що підходи держави до обмежень у застосуванні норм про 

давність у кримінальному праві має бути уніфіковано. Ураховуючи, що в ст. 

49 КК України законодавець передбачив заборону на застосування давності 

притягнення до кримінальної відповідальності до осіб, які вчинили злочини 

проти основ національної безпеки, аналогічне положення мала б містити й ст. 

80 КК України, що регламентує давність виконання обвинувального вироку. 

Наявна на сьогодні неузгодженість потребує щонайшвидшого усунення. 

14. Установлено, що звільнення від відбування покарання з 

випробуванням є одним з найпоширеніших наслідків учинення злочинів проти 

основ суверенітету Українського народу. Причини такого стану 

правозастосовної практики можуть пояснюватись: 1) суворістю санкцій, 

установлених за вчинення злочинів проти основ суверенітету Українського 

народу; 2) безальтернативністю або обмеженою альтернативністю покарань, 

передбачених за вчинення злочинів зазначеної категорії; 3) корупціогенністю, 

яку містять норми про звільнення від відбування покарання з випробуванням; 

4) специфікою осіб, які вчиняють злочини, передбачені статтями 109 і 110 КК 

України.   

15. Підтримано та розвинуто позицію щодо потреби надати суду 

можливість застосовувати звільнення від відбування покарання з 

випробуванням на підставі, визначеній у ч. 1 ст. 75 КК України, у випадках 

затвердження угоди про примирення або угоди про визнання вини, де сторони 

узгодили види та розміри покарань, передбачені в ч. 1 ст. 75 КК України. До 

того ж ч. 2 ст. 75 КК України підлягатиме вилученню. 

16. Для якнайширшої реалізації в кримінальному законодавстві 

принципів економії кримінальної репресії й диференціації кримінально-

правових наслідків учинення досліджуваних злочинів висловлено пропозицію 

доповнити ст. 110 КК України частиною четвертою такого змісту: «Особа, яка 

вперше вчинила злочини, передбачені частинами першою або другою статті 
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109, або статтею 110 цього Кодексу, звільняється від кримінальної 

відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності 

добровільно повідомила органи державної влади про вчинене та сприяла 

припиненню або розкриттю злочину». 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження кримінальної відповідальності за злочини проти 

основ суверенітету Українського народу (статті 109, 110 КК) дає змогу дійти 

таких висновків: 

1. Кримінально-правові засади охорони основ суверенітету України та 

народного суверенітету законодавець закріпив у статтях 109 і 110 КК України, 

які встановлюють кримінальну відповідальність за вчинення дій, спрямованих 

на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади, та відповідно, посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України. Зміст зазначених заборон є усталеним протягом 

багатьох років, демонструючи в цій частині стабільність кримінального 

законодавства. 

Через підвищену суспільну небезпеку посягань на основи суверенітету 

Українського народу простежується тенденція до посилення кримінально-

правових наслідків за їх учинення та обмеження можливостей для 

застосування некаральних заходів кримінально-правового впливу до 

порушників. 

2. Досліджено механізм правового регулювання відносин із 

забезпечення суверенітету Українського народу, який складають дві 

взаємопов’язані стадії. Перша – найважливіша стадія – пов’язана з 

нормативною регламентацією правового статусу народу як носія суверенітету 

і єдиного джерела влади в державі та конституційно-правових правовідносин, 

що виникають з огляду на це. За юридичною природою народний суверенітет 

є вираженням конституційно-правових відносин, а народ – суб’єкт народного 

суверенітету, який виявляється як прояв державної волі її громадян, що 

реалізується через конституційні інститути народного волевиявлення, вибори, 

усеукраїнський референдум, інші форми безпосередньої демократії, а також 

через єдиний представницький орган усього народу – Верховну Раду України. 

Це основні форми реалізації народного суверенітету, які законодавчо 
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закріплено в розділах ІІІ, ІV та V Конституції України. А оскільки тільки народ 

висловлює свою суверенну волю, установлює основні принципи організації 

держави й суспільства, то Конституція є єдиним юридичним актом, яка 

проголошує та захищає суверенітет народу. 

Друга стадія пов’язана з виникненням суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків суб’єктів конституційно-правових правовідносин. Особливістю 

механізму правового регулювання на цій стадії є те, що права громадян мають 

бути захищеними з моменту вступу в конституційно-правові правовідносини 

й аж до їх припинення. 

3. Доведено, що наявна в Україні система кримінально-правової охорони 

народного суверенітету з огляду на останні події на Донбасі та в Криму 

потребує оновлення та має містити адекватну відповідь на наявні та можливі 

форми загроз у цій сфері. Виділення злочинних посягань проти народного 

суверенітету зумовлене потребами кримінально-правової науки й практики. 

Це надає можливість забезпечити комплексний підхід до протидії найбільш 

небезпечним загрозам для народного й державного суверенітету України. 

Установлено, що в тій чи іншій формі (зазвичай цe в складі більш 

загальних норм) у кримінальному законодавстві зарубіжних держав 

криміналізовано посягання на суверенітет держави та народу, що свідчить про 

неабияку значимість суспільних відносин у цій сфері для становлення й 

функціонування як держави загалом, так і громадянського суспільства 

зокрема. Тому розробка й удосконалення вітчизняної концепції кримінально-

правової охорони народного суверенітету має відбуватися з урахуванням 

кримінально-правових положень розвинених країн світу та передусім країн 

Європейського Союзу. 

4. Соціальна обумовленість будь-якої кримінально-правової норми в 

чинному законодавстві про кримінальну відповідальність визначається 

різними за значимістю соціальними, політичними, психологічними та іншими 

чинниками, установлення й розкриття яких дає змогу аргументувати потребу 

кримінально-правової охорони народного суверенітету. Під час  аналізу 
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посягань на основи народного суверенітету, передбачених статтями 109, 110 

КК України, було використано концепцію професора М.І. Хавронюка, яка 

найбільш вдало об’єднує всі наявні вимоги щодо процесу криміналізації діянь. 

Відповідно до умов соціально-психологічного характеру дії щодо 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади, а також посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України характеризуються досить високим рівнем 

аморальності, адже особи, які їх учиняють, чітко усвідомлюють, що своїми 

діяннями вони спричиняють істотну шкоду державі (серед іншого, підривають 

її діяльність у частині виконання покладених на неї обов’язків), а також усьому 

українському народові як невід’ємної та основної її складової. Винні особи 

нехтують не лише державними заборонами у вигляді норм кримінального 

закону, але й усієї спільноти, яка проживає на території Української держави, 

зневажають волю законодавця та свідомо порушують нормальний процес 

виконання компетентними органами своїх функцій. 

Згідно з умовами кримінологічного характеру потребу боротьби з 

посяганнями на основи народного суверенітету саме засобами кримінального 

закону було доведено багаторічним існуванням кримінально-правової 

заборони таких діянь, яка діє на території незалежної України весь час її 

існування. Саме засобами кримінального закону бореться з цим суспільно 

небезпечним явищем і переважна більшість зарубіжних країн з моменту 

створення державності як такої під різними формами. 

Відповідно до умов загальноправового характеру криміналізація 

протиправних діянь, передбачених статтями 109, 110 КК України, відповідає 

вимогам Конституції України, Закону України «Про основи національної 

безпеки» та інших нормативно-правових актів.  

Дослідивши зміст протиправних діянь, описаних у статтях 109, 110 КК 

України, установлено, що їх зміст і форма описання загалом відповідає умовам 

кримінально-правового характеру. 
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Відповідно до умов кримінального процесуального характеру 

доказування фактів протиправних посягань на основи народного суверенітету 

України, за якими були відкриті кримінальні провадження, досить успішно 

здійснюється з використанням процесуальних механізмів, виписаних у КПК 

України.  

Згідно з умовами техніко-юридичного характеру будь-яке діяння треба 

криміналізувати, дотримуючись певних термінологічних вимог, вимог логіки 

тощо, які простежуються при конструюванні законодавцем статей 109, 110 КК 

України. 

5. Дослідження чинного законодавства про кримінальну 

відповідальність за злочини проти основ суверенітету Українського народу 

(статті 109, 110 КК) на основі наукових праць вітчизняних учених спільно з 

аналізом відповідної судової практики дало змогу авторові визначити 

недоліки названих норм права та сформулювати способи їх удосконалення. До 

основних напрямів удосконалення чинного законодавства про кримінальну 

відповідальність за злочини проти основ суверенітету Українського народу 

належать: 1) конкретизація кримінально-правових заборон для мінімізації 

небезпек зловживання на правозастосовному рівні кримінально-правового 

регулювання; 2) законодавча систематизація кваліфікованих форм 

досліджуваних злочинів. Запропоновано об’єднати в статті 109 КК 

відповідальність як за посягання на державну владу та конституційний лад, так 

і територіальну цілісність України, а також передбачити в цій нормі 

відповідальність за участь у забезпеченні ефективного контролю іноземної 

держави над територією України або її частиною. У статті 110 КК 

запропоновано передбачити відповідальність за публічні заклики до посягання 

на суверенітет Українського народу. Наведено нові аргументи на користь 

вилучення з тексту закону про кримінальну відповідальність вказівки на таку 

форму порушення суверенітету Українського народу, як «змова на вчинення 

дій…». Однією з кваліфікуючих ознак посягання на суверенітет Українського 

народу запропоновано передбачити «порушення роботи об’єктів критичної 
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інфраструктури». 

6. Основні кримінально-правові наслідки злочинів проти суверенітету 

Українського народу можуть полягати або в застосуванні до особи, яка 

вчинила такі посягання, передбаченої КК України кримінальної 

відповідальності, або у звільненні від цієї відповідальності. Установлено, що 

як додаткові можуть бути застосовані такі заходи: примусові заходи 

медичного характеру, примусове лікування, спеціальна конфіскація, заходи 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. У роботі визначено 

способи вдосконалення санкцій статей 109, 110 КК України, практики 

призначення покарання за цей злочин, а також розроблено теоретичну модель 

спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності за 

вчинення посягань на суверенітет Українського народу. 

7. Викладені положення відображено в пропозиціях щодо змісту статей 

109 та 110 КК: 

«Стаття 109. Посягання на суверенітет Українського народу 

1. Учинення всупереч установленому законодавством порядку будь-

якого діяння, спрямованого на отримання державної влади чи зміну 

конституційного ладу, або порушення територіальної цілісності України, або 

участь у забезпеченні ефективного контролю іноземної держави над 

територією України або її частиною, – 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені з використанням насильства або погрози 

його використання, учинені особою, яка є представником влади, або повторно, 

або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням засобів масової 

інформації, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони 

пов’язані з порушенням роботи об’єктів критичної інфраструктури, або 

поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, – 
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караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. 

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, 

які вчинені організованою групою, або призвели до загибелі людей чи інших 

тяжких наслідків, – 

караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти 

років або довічним позбавленням волі. 

Стаття 110. Публічні заклики до посягання на суверенітет Українського 

народу 

1. Публічні заклики до посягання на суверенітет Українського народу, а 

також виготовлення чи розповсюдження матеріалів з такими закликами, – 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або 

повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з використанням 

засобів масової інформації, – 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням 

волі на той самий строк. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з 

розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 

4. Особа, яка вперше вчинила злочини, передбачені частинами першою 

або другою статті 109 або статтею 110 цього Кодексу, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона до повідомлення їй про підозру у 

вчиненні злочину добровільно повідомила правоохоронний орган про вчинене 

та сприяла припиненню або розкриттю цього або інших злочинів за умови, що 

в її діях немає складу іншого злочину. 

Примітка. У статтях 109, 110 повторним визнається злочин, учинений 

особою, яка раніше вчинила будь-який зі злочинів, передбачених цими 

статтями. 
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