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Стаття присвячена окресленню загаль-
них заходів протидії злочинам проти держав-
ного суверенітету і територіальної цілісності 
України. Визначено, що запобігання злочи-
нам, які посягають на територіальну ціліс-
ність, конституційний лад і національну без-
пеку України, вимагає застосування широкого 
спектру новітніх заходів впливу на причини, 
що їх породжують, шляхом усунення або ней-
тралізації.
Акцентовано увагу на тому, що заго-

стрення політичної та економічної ситу-
ації в Україні, проведення на Сході держави 
антитерористичної операції вимагають 
укріплення оборонної та реформування пра-
воохоронної систем, перегляду пріоритетів у 
діяльності суб’єктного компоненту, щодо охо-
рони незалежності та територіальної ціліс-
ності держави, забезпечення прав, свобод та 
законних інтересів громадян.
Встановлено, що загальні заходи проти-

дії злочинам проти державного суверенітету 
і територіальної цілісності України спрямо-
вано на пошук шляхів, засобів та інших мож-
ливостей ефективного впливу на злочинність 
з метою зниження інтенсивності процесів 
детермінації злочинності на усіх рівнях, ней-
тралізації дії її причин та умов для обмежен-
ня кількості злочинних проявів до певного 
рівня.
Зроблено висновок про те, що загально-

соціальне запобігання здійснюється шляхом 
ненаправленого впливу на кримінологічні 
детермінанти, в процесі позитивного, про-
гресивного розвитку суспільства й вирішен-
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ня економічних, соціальних, політичних, 
ідеологічних та інших глобальних завдань, у 
результаті чого паралельно усуваються, об-
межуються та локалізуються суперечності, 
диспропорції і кризові явища, що живлять і 
відтворюють злочинність.
Ключові слова: протидія злочинності, 

державний суверенітет, територіальна ці-
лісність, національні інтереси, злочини про-
ти державного суверенітету і територіальної 
цілісності.

Постановка проблеми
Світовий досвід протидії злочинам 

проти державного суверенітету і територі-
альної цілісності показує, що в таких делі-
катних сферах, як політика, міжнаціональ-
ні відносини та сфера державної безпеки 
вплив лише силовими методами, не під-
кріпленими відповідною правовою базою 
і не сполученими з потрібними соціально-
економічними, соціально-психологічними, 
ідеологічними та іншими заходами, здатен 
лише на короткочасний, а іноді і зворот-
ний ефект. Із цього випливає, що потрібні 
цілеспрямовані зусилля загальносоціаль-
ного, організаційно-управлінського, пра-
вового та культурно-виховного характеру 
щодо обмеження сукупності негативних 
детермінант указаних проявів. Різні за ха-
рактером заходи протидії злочинам проти 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності повинні застосовуватися в су-
купності та взаємодоповнювати один од-
ного. 
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Через відносну новизну сучасних кри-
мінологічно-значущих діянь проти держав-
ного суверенітету і територіальної ціліснос-
ті в нашій країні поки що немає достатнього 
досвіду протидії цьому негативному явищу, 
в зв’язку з чим трапляються прорахунки і 
навіть провали в цій сфері [1, c. 106].
Актуальність даної проблематики без-

сумнівна. Невтішні реалії сьогодення щодо 
стану протидії розглядуваному виду зло-
чинності вимагають нових підходів до їх 
вирішення, використання сучасних заходів 
і методик на загальносоціальному рівні, що 
в змозі протистояти такому загрозливому 
явищу, яке самим фактом свого існування 
підриває основи державності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Феномен протидії злочинам проти дер-
жавного суверенітету і територіальної ціліс-
ності України досліджували такі вчені, як 
Ю.М. Антонян, О. М. Бандурка, В. І. Борисов, 
В. С. Батиргареєва, В. М. Бесчастний, 
Є. М. Блажівський, М. Г. Вербенський, 
Є. О. Гладкова, В. О. Глушкова, 
С. Є. Віцин, Л. М. Давиденко, А. І. Долгова, 
А. Е. Жалинський, А. Ф. Зелінський, 
О. М. Ігнатов, І. І. Карпець, О. Г. Кальман, 
Н. Ф. Кузнєцова, О. М. Литвинов, 
О. Б. Сахаров, В. М. Сомін, В. В. Сташис, 
С. С. Шрамко та ін. Не зменшуючи ваго-
мості результатів наукового пошуку з ви-
рішення означених проблем, зауважимо, 
що за умов постійних державних перетво-
рень та соціальної нестабільності питан-
ня, пов’язані із протидією злочинам проти 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України потребує подальших 
системних наукових досліджень.

Метою статті є розробка концептуаль-
них положень протидії кримінальним за-
грозам національним інтересам України на 
загальносоціальному рівні.

 
Виклад основного матеріалу

Протидіязлочинам проти державно-
го суверенітету і територіальної цілісності 
України– це система форм і методів впливу 
суспільства й держави на їх детермінанти; 

сукупність заходів, що здійснюються спеці-
алізованими та іншими суб’єктами право-
охоронної системи, яка, в свою чергу, вхо-
дить уже як підсистема в систему забезпе-
чення кримінологічної безпеки, і через неї 
реалізується соціальна функція охорони та 
забезпечення законності та правопорядку. 
Протистояти їй необхідно використо-

вуючи, насамперед, ресурси загальносоці-
ального запобігання, за допомогою якого 
реалізується антикримінальний потенціал 
суспільства в цілому та всіх його інститутів 
[1, c.106].
Загальносоціальне запобігання здій-

снюється шляхом неспрямованого впливу 
на кримінологічні детермінанти, здійсню-
ваного в процесі позитивного, прогре-
сивного розвитку суспільства, вирішення 
економічних, соціальних, політичних, іде-
ологічних та інших глобальних завдань, 
у результаті чого попутно усуваються, об-
межуються та локалізуються суперечності, 
диспропорції і кризові явища, що живлять 
і відтворюють злочинність [2, c. 114].
Вважаємо доречним розглянути більш 

детально завдання в різних сферах життє-
діяльності суспільства, які слід вирішувати 
в процесі впливу на детермінанти даного 
виду злочинності на загальносоціальному 
рівні.
Перш за все, необхідно виділити блок 

економічних заходів протидії злочинам 
проти державного суверенітету і територі-
альної цілісності та пов’язаним з ними зло-
чинам, які мають основне, базисне і в цьому 
разі вирішальне значення. Без них інші за 
змістом заходи (соціальні, культурно-ви-
ховні, правові) можуть залишитися краси-
вими гаслами, благими намірами, прописа-
ними «на папері» і не втілені в життя [3, c. 
121-124].

 У плані протидії злочинам проти дер-
жавного суверенітету і територіальної ці-
лісності заходи з оздоровлення економіки, 
підвищення зайнятості, трудової активнос-
ті та життєвого рівня тощо не лише прямо 
і безпосередньо підривають економічне ко-
ріння цих соціально-негативних явищ (що 
само по собі дуже важливо), але і сприяють 
усуненню (блокуванню, нейтралізації) ін-
ших (неекономічних) детермінантів проти-
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правної поведінки – ідеологічних, соціаль-
но-психологічних, організаційно-управлін-
ських та інших причин і умов правопору-
шень.
Злочини проти державного сувереніте-

ту і територіальної цілісності, безсумнівно, 
втрачатимуть соціальну базу в міру стабі-
лізації, переходу до сталого розвитку по 
висхідній економіки, а також політичної 
системи країни, в разі усунення кризових 
явищ соціально-економічного, політично-
го, духовно-морального та іншого характе-
ру. 
У політичній площиніосновними захо-

дами, що перешкоджатимуть зростанню 
вказаних проявів, служитимуть укріплен-
ню вертикалі влади, зростання довіри на-
селення до неї, кроки, що вживаються в 
напрямку формування монолітності сус-
пільства сприятимуть зміцненню злагоди в 
ньому, стабілізації обстановки, модернізації 
судово-правової системи тощо.
Із метою визначення основних напрям-

ків, форм і методів здійснення протидії зло-
чинам проти державного суверенітету і те-
риторіальної цілісності, стратегії й тактики 
їх практичної реалізації, а також вироблен-
ня першочергових заходів у сфері боротьби 
з подібними до них проявами Україні треба 
цілеспрямовано формувати концептуальні 
засади протидії таким злочинам, а можли-
во, і політичному екстремізму як явищу в 
цілому. Ці засади являтимуть собою комп-
лекс основних ідей і принципів державної 
політики протидії сепаратизму і політич-
ному екстремізму [4, c. 106]. У перспективі 
вони мають стати науково-практичним під-
ґрунтям для оптимальної організації про-
тидії злочинам проти державного сувере-
нітету і територіальної цілісності України 
і здійснення органами державної влади та 
місцевого самоврядування за участю гро-
мадських організацій, інших зацікавлених 
суб’єктів, засобів масової інформації і гро-
мадян взаємопов’язаних заходів криміно-
логічного впливу в цій сфері.
Обмеженню проявів політичного екс-

тремізму в житті суспільства, безумовно, 
сприяла б і загальна стабілізація політич-
ної системи, яка передбачає повне виклю-
чення будь-яких проявів такого штибу зі 

сфери так званої великої політики, макси-
мальне скорочення кількості радикальних 
об’єднань і рухів та ефективну протидію їх 
діяльності [5, c. 62].
Дуже важливим політичним заходом 

обмеження спроб посягання надержав-
ний суверенітет і територіальну цілісність 
України є діалог між різними політичними 
силами, які є свого роду антиподами, полі-
тичними противниками один щодо одного. 
Економічні та політичні заходи пови-

нні поєднуватися із цілеспрямованими зу-
силлями ідеологічного і культурно-вихов-
ного характеру щодо обмеження розгля-
дуваного соціального негативного явища, 
пов’язаного з відповідними злочинами.
Акцент на виховних, пропагандист-

ських заходах є невипадковим, адже ми пе-
реконані, що вони повинні здійснюватись 
у пріоритетному порядку досить широким 
колом суб’єктів – органами державної вла-
ди, органами місцевого самоврядування 
тощо. Стосовно діяльності правоохоронних 
органів заходи такого характеру здійсню-
ються головним чином як заходи-сигнали, 
проте не можна заперечувати можливості 
і необхідності вжиття і заходів-дій такого 
типу, наприклад у процесі їх роботи з пра-
вового виховання та освіти. У цьому кон-
тексті слід згадати і громадські та релігійні 
об’єднання, політичні партії та рухи й інші 
недержавні інститути. Їх також слід залу-
чати до кола суб’єктів виховної, пропаган-
дистської діяльності у системі тактичних 
заходів із протидії злочинам проти держав-
ного суверенітету і територіальної ціліснос-
ті України. Вони можуть (і у відповідних 
випадках повинні) здійснювати її в межах 
своєї компетенції, відповідно до статутних 
цілей і завдань. Більше того, є всі підстави 
вважати, що саме ними повинна здійснюва-
тися значна частина заходів виховно-про-
пагандистського характеру [6, c. 94].
У сфері ідеології та масових комунікацій 

антидержавній діяльності проти України 
необхідно зосередитись на сукупності за-
ходів, спрямованих на створення позитив-
ного ідеологічного клімату, недопущення 
тиражування екстремістських поглядів й 
ідеологій, освіту, а також виховання на-
селення, особливо молоді, з акцентом на 
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культурне різноманіття і духовну єдність 
населення єдиної соборної держави. Ця су-
купність заходів не повинна обмежуватися 
разовими короткочасними гучними кампа-
ніями, як це часто буває. Йдеться про три-
валу ресурсно забезпечену програмовану 
діяльність, розраховану на перспективну і 
на послідовну роботу з протистояння ради-
кальним ідеологіям і, можливо, більш по-
вного виключення із суспільно-політично-
го життя будь-яких проявів українофобії.
Необхідно вести безперервну роботу із 

засобами масової інформації, у тому числі 
тими, що працюють в Інтернеті, з метою 
недопущення публікацій і повідомлень, 
які спонукають і виправдовують тероризм, 
насильство, жорстокість, національну та 
релігійну нетерпимість і ворожнечу, закли-
кають до насильницької зміни конституцій-
ного ладу, підбурюють до вчинення зло-
чинів і масових заворушень і пропагують 
непокору. 
Актуальність проблеми правового вре-

гулювання цієї сфери, передусім, пов’язано 
з активізацією медіатрафіку українських за-
собів масової інформації у мережі Інтернет. 
За результатами досліджень українського 
сегмента мережі існує близько 380 видань, 
що становило 7 % від загальної кількості 
українських серверів [7]. 
Ряд запобіжних заходів слід здійснити 

у сфері виховання, освіти, а також контр-
пропаганди антидержавниих поглядів із 
використанням системи освіти. У зв’язку з 
цим важливо враховувати, що під час здій-
снення культурно-виховних заходів про-
тидії злочинам проти державного сувере-
нітету і територіальної цілісності України 
їх результати спрямовано, насамперед, на 
майбутні покоління. Від ефективності дій 
у цій сфері залежатиме, яким буде стан 
справ у подальшому, що робить особливо 
важливими будь-які дії в цьому напрямку. 
Слід більш активно залучати молодь до 
суспільно корисної діяльності, що в свою 
чергу перешкоджатиме поширенню анти-
українських ідей у підлітково-молодіжно-
му середовищі. Ефективним і необхідним 
загальносоціальним заходом в системі так-
тики протидії злочинам проти державно-
го суверенітету і територіальної цілісності 

України є громадський моніторинг відпо-
відних процесів, профілактика та нейтра-
лізація відповідних проявів на масовому 
побутовому рівні. Цілковите неприйняття 
антиукраїнських проявів повинно стати 
нормою життя, починаючи з початкової 
школи. Проблема протидії злочинам проти 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України повинна вирішуватися 
зусиллями не лише співробітників право-
охоронних органів і політичних діячів. 
Багато залежить і від пересічних громадян, 
від того, як вони виховують підростаюче 
покоління.
Захоплення молодих людей прона-

цистськими ідеями, наслідування різних 
ватажків і лідерів також можна розглядати 
як недогляд у сфері виховання, спричи-
нений недостатньою увагою до проблеми 
українофобії з боку осіб, відповідальних за 
моральне формування підростаючого по-
коління. У зв’язку з цим відчутною про-
блемою в справі протидії злочинам проти 
державного суверенітету і територіальної 
цілісності України є байдуже ставлення до 
цієї проблеми багатьох пересічних грома-
дян. Наприклад, проведене нами анонімне 
опитування українців у соціальній мере-
жі Facebook дало такі вельми красномовні 
дані: відповідаючи на запитання «що ви 
зробите, якщо зустрінете групу скінхедів?», 
68 % респондентів з понад 1200 вибрали 
позицію байдужості («не зверну уваги»), 
28 % респондентів заявили, що втечуть, і 
лише 4 % відповіли, що спробують вступи-
ти з молодиками в суперечку.
Отже, задля ефективної протидії зло-

чинам проти державного суверенітету і те-
риторіальної цілісності України потрібні не 
стільки разові акції на кшталт конгресів і 
симпозіумів, а масові й індивідуально спря-
мовані дії в повсякденному житті, на побу-
товому рівні. 
З урахуванням унітарного устрою 

України, економічної, етнонаціональної, 
конфесійної та іншої неоднорідності краї-
ни ідеологічні, культурно-виховні заходи 
протидії злочинам проти державного су-
веренітету і територіальної цілісності по-
винні бути диференційованими, значною 
мірою наповненими специфічним змістом і 
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мають здійснюватися в різних формах сто-
совно різних регіонів. У зв’язку з цим слід 
підтримати і по змозі швидше реалізувати 
законодавчу пропозицію [8] щодо створен-
ня консультативних і дорадчих органів за 
участю громадських організацій для вирі-
шення проблем, пов’язаних із проявами 
сепаратизму, радикалізму, екстремізму, а 
також для здійснення спільних культурно-
просвітніх, освітніх та інших суспільно зна-
чущих проєктів і програм.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Асоціальний фон злочинів проти дер-
жавного суверенітету і територіальної ці-
лісності України, як і будь-яке соціальне 
явище, є динамічним і його прояви не мо-
жуть бути однаковими. 
Стратегія захисту державного суверені-

тету і територіальної цілісності України на 
загальносоціальному рівні має охоплювати 
протидію злочинам, які посягають на охо-
ронювані кримінальним правом суспільні 
відносини, що забезпечують існування за-
значених благ, проте нею не обмежується. 
Протидія злочинності за своїм змістом 
здійснюється не лише з метою простого – 
«технічного» – перешкоджання існуванню 
феномену злочинності, а й для забезпе-
чення охорони, безпечного існування най-
більш важливих для суспільства відносин 
як генеральної цілі такої протидії. 
Загальносоціальне запобігання здій-

снюється шляхом ненаправленого впливу 
на кримінологічні детермінанти, в про-
цесі позитивного, прогресивного розвитку 
суспільства й вирішення економічних, со-
ціальних, політичних, ідеологічних та ін-
ших глобальних завдань, у результаті чого 
паралельно усуваються, обмежуються та 
локалізуються суперечності, диспропорції і 
кризові явища, що живлять і відтворюють 
злочинність.
Очевидно, що злочини проти держав-

ного суверенітету і територіальної ціліс-
ності будуть втрачати соціальну базу в міру 
стабілізації, переходу до сталого розвитку 
по висхідній економіки, а також політич-
ної системи країни, усунення кризових 
явищ соціально-економічного, політично-

го, духовно-морального та іншого харак-
теру. 
Запобігання злочинам, що посягають 

на територіальну цілісність, конституцій-
ний лад і національну безпеку України, 
вимагає застосування широкого спектру 
новітніх заходів впливу на причини, що 
їх породжують, їх усунення або нейтралі-
зацію. В цьому контексті саме криміноло-
гічне супроводження слугуватиме міцною 
основою успішної діяльності в цьому на-
прямку. 
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SUMMARY 
The article is focused on outlining general 

measures for combating crimes against state 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine. It 
has been determined that the prevention of crimes 
that encroach on territorial integrity, constitutional 
system and national security of Ukraine requires 
the application of a wide range of new measures 
of infl uence on the causes that originate them by 
eliminating or neutralizing them.

Particular attention has been paid to the fact 
that the aggravation of political and economic 
situation in Ukraine, the conduction of the anti-
terrorist operation in the East of the state require 
strengthening of the defense and reform within law 
enforcement systems, revision of priorities in the 
activity of the subject component in regard to the 
protection of independence and territorial integrity 
of the state, ensuring the rights, freedoms and 
legitimate interests of citizens.

It has been established that general measures 
to counteract crimes against state sovereignty and 
territorial integrity of Ukraine are aimed at fi nding 
the ways, means and other possibilities of effective 
infl uence on crime in order to reduce the intensity 
of crime determination processes at all levels, 
neutralization of the effect of causes and conditions 
to reduce the number of criminal acts to a certain 
level.

It has been concluded that nationwide 
prevention is achieved through undue infl uence 
on criminological determinants, in the process of 
positive, progressive development of society and 
solving economic, social, political, ideological and 
other global tasks, resulting in parallel to eliminating, 
limiting and contradicting crisis phenomena that 
nourish and reproduce crime.

Key words: crime combating, state sovereignty, 
territorial integrity, national interests, crimes against 
state sovereignty and territorial integrity.
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