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У статті констатовано, що сьогодні в Украї-
ні питання кримінально-правової протидії кола-
бораціонізму нарешті отримало належне законо-
давче вирішення. Верховна Рада України сім разів 
намагалася вирішити цю проблему у відповідних 
проєктах законів України. І лише початок відкри-
тої широкомасштабної збройної агресії Російської 
Федерації проти України спонукав Верховну Раду 
України реалізувати один з таких варіантів кри-
міналізації колабораційної діяльності.
У зв’язку з цими подіями 3 березня 2022 

року було прийнято Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів (щодо 
встановлення кримінальної відповідальності 
за колабораційну діяльність)», на підставі яко-
го у КК України окремою статтею (ст.111-1 
КК України) було встановлено кримінальну 
відповідальність за колабораційну діяльність. 
Відповідні нововведення викликали як гостру 
критику, так і підтримку.
Сьогодні питання колабораціонізму, його 

поняття, ознаки та види, межі юридичної від-
повідальності колаборантів тощо набувають 
особливої значущості в Україні, враховуючи 
триваючу досі окупацію частини її суверенних 
територій, що відбулася з початком російської 
агресії, поєднаної з використанням гібрид них 
методів ведення війни. Водночас явище колабо-
раціонізму, досить ретельно розглянуте у пра-
цях учених-істориків, у юридичній науці доте-
пер залишається недостатньо вивченим.
Ключові слова: колабораціонізм, колабора-

ційна діяльність, злочини проти основ націо-
нальної безпеки України, кримінальна відпові-
дальність; державна зрада.
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Постановка проблеми
24 лютого 2022 року розпочалось повно-

масштабне вторгнення Російської Федерації 
на територію України, що призвело до великої 
кількості людських жертв, руйнувань інфра-
структури та економічних втрат нашої держа-
ви. «Ряд громадян України та юридичних осіб 
сприяли чи продовжують сприяти РФ у здій-
сненні агресивних дій, розгортанні збройно-
го конфлікту проти України, включаючи під-
тримку збройних формувань та окупаційних 
адміністрацій держави-агресора та інші дії, 
які кваліфікуються як колабораціонізм. Біль-
ше того, наразі особи, причетні до здійснення 
колабораціонізму, продовжують претендува-
ти на високі посади в державі, впливати на 
формування державної політики чи інформа-
ційного простору України, що є неприпусти-
мим в умовах продовження збройної агресії 
та ведення бойових дій» [1]. Загалом до осно-
вних видів колабораційної діяльності відно-
сять наступні: економічний – співробітництво 
у будь-яких галузях економіки (продуктовий, 
сільськогосподарський тощо); культурний 
(духовний) – співробітництво з окупантами в 
духовній (релігійній) сфері, що під час війни 
сприяє поширенню серед населення вірно-
підданських почуттів православ’я, пропаганді 
«руського світу», підвищенню психологічного 
настрою окупантів; побутовий – пов’язаний 
із встановленням дружніх відносин між оку-
пантами та населенням; політичний – під-
тримка країни-агресора на міжнародній арені 
в різних організаціях, неприєднання до за-
стосовуваних економічних санкцій, продаж 
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зброї, надання своїх ринків для збуту нафти, 
газу та ін. товарів тощо; адміністративний 
колабораціонізм – співробітництво в окупа-
ційних органах влади; освітній – перехід на-
вчального закладу на навчання за програма-
ми країни-агресора тощо [2]. Так, відповідно 
до статистичних даних звітності з 24 лютого 
2022 р. Національною поліцією України було 
зареєстровано понад 700 кримінальних про-
ваджень, пов’язаних з колабораціонізмом. 
Найбільше кримінальних проваджень було в 
Луганській (162) та Херсонській (55) областях, 
а також у м.Києві (155) [3]. А тому проблеми 
кримінально-правової протидії колаборацій-
ній діяльності в умовах сьогодення набувають 
особливої актуальності та значущості.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінальної відповідальності за 

колабораційну діяльність розглядалось у пра-
цях М. Акімова, О. Головкіна, О.Ілларіонова, 
В. Кубальського, Є. Письменського, А. Полі-
това, М. Рубащенка, О. Сапожнікова, І. Сказ-
ко та інших. Відповідна проблематика є но-
вою та не достатньо апробованою, а відтак 
наукова полеміка з цього приводу не втрачає 
своєї гостроти. 
З огляду на це метою статті є аналіз пи-

тань кримінальної відповідальності за колабо-
раційну діяльність.

Виклад основних положень
Поняття колабораціонізму (від слова 

«collaboration») означає добровільну та на-
вмисну співпрацю з ворогом у його інтересах 
на шкоду своїй державі та її союзникам [4, с. 
4]. Депутатами ВРУ неодноразово (сім разів) 
вносились пропозиції щодо запровадження 
кримінальної відповідальності за колабораці-
онізм. Скажімо, у проекті Закону «Про вне-
сення змін до КК України (щодо колабораці-
онізму та посилення відповідальності за дер-
жавну зраду)» від 20 грудня 2017 р. № 7426 
мала місце пропозиція доповнити статтю 111 
КК України новими формами державної зра-
ди: усвідомлена та добровільна співпраця з 
державою-агресором, у її інтересах, зайнят-
тя посад, зокрема і виборних, в окупаційних 
органах держави-агресора [5]. Втім такий за-
конопроект зазнав конструктивної критики, 
оскільки поняття «співпраця» є широке за 

обсягом та науковою спільнотою відносить-
ся до оцінних, що як наслідок, несе загрозу 
у його неоднозначному тлумаченні. З цьо-
го приводу влучно зауважує М.Б. Стиранка, 
вважаючи, що «запровадження відповідних 
змін принесло би більше шкоди, аніж корис-
ті, оскільки «під прицілом» опиняться жителі 
АРК, Донецької та Луганської областей, які 
не захотіли залишати своїх домівок, майно і, 
звісно, змушені вступати «в контакт» з окупа-
ційними органами держави-агресора задля 
забезпечення належних умов свого існування 
(працевлаштування, оформлення соціальних 
виплат тощо)» [6, с.113]. Очевидно, що понят-
тя «співпраці з окупантом» слід розглядати з 
двох сторін. Так, не виключеними є випадки, 
коли жителі окупованих територій вимушені 
співпрацювати з представниками держави-
агресора задля збереження власного життя 
і здоров’я чи їх близьких. В такому випадку 
мова йде про фізичний чи психічний примус, 
а тому в діях таких осіб відсутній склад кри-
мінального правопорушення. Якщо ж особа 
без жодного примусу на добровільній основі 
вступає в контакт з окупаційними органами 
держави-агресора, то немає сумнівів, що її дії 
є суспільно небезпечними та повинні отрима-
ти належну кримінально-правову оцінку.
Також проектом Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за колабораціонізм» від 6 
грудня 2019 р. було запропоновано встано-
вити кримінально-правову заборону кола-
бораціонізму, як особливої форми держав-
ної зради, який полягає у військовому, полі-
тичному, економічному, адміністративному, 
культурному, інформаційному, медійному 
співробітництві громадянина України з дер-
жавою-агресором або її представниками, ство-
реними чи підтримуваними нею незаконни-
ми збройними формуваннями. До проявів 
колабораціонізму запропоновано відносити 
не лише сприяння з боку громадян України 
захопленню українських територій, допомогу 
агресору, організацію псевдореферендумів, 
службу в окупаційній адміністрації тощо, але 
й «торгівлю на крові», постачання електро-
енергії на окуповану територію і вугілля за 
сумновідомою формулою «Роттердам+», орга-
нізацію схеми «пенсійного туризму», гастролі 
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українських виконавців на території держави-
агресора, участь в ток-шоу на московському 
телебаченні тощо [7]. Втім такі спроби не при-
несли очікуваного результату, а відповідний 
законопроект зазнав критики, оскільки неви-
значеним залишалося поняття співробітни-
цтва; не розкриті відмінності інформаційного 
та медійного співробітництва; не з’ясовано чи 
слід вважати колабораційною діяльністю здій-
снення підприємницької діяльності на окупо-
ваних територіях тощо.
В подальшому проектом Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України та Кримінального процесуально-
го кодексу України (щодо кримінальної від-
повідальності за побутове, адміністративне, 
економічне, військове, політичне, військово-
політичне та інше співробітництво з держа-
вою-агресором - колабораціонізм)» від 23 лю-
того 2021 р. було запропоновано визначити 
колабораціонізм як умисне і добровільне спів-
робітництво громадянина України з держа-
вою-агресором або її представниками у будь-
якій формі, в інтересах держави-агресора і 
на шкоду національній безпеці України чи її 
союзників. Пропонувалося встановити санк-
цію за вчинення таких діянь у вигляді позбав-
лення волі на строк від трьох до п’яти років з 
конфіскацією майна або без такої [8]. Однак і 
цей законопроект не увінчався успіхом. Так, 
у Висновку Головного управління на вищев-
казаний законопроект вказувалось, що кри-
мінальна відповідальність за окремі злочинні 
прояви колабораціонізму вже передбачена у 
вигляді певних форм державної зради, а тому 
аналіз запропонованих у примітці до ст. 111-1 
КК України форм колабораціонізму фактично 
свідчить про намагання суб’єктів права зако-
нодавчої ініціативи деталізувати (уточнити) ті 
прояви державної зради, що сформульовані 
законодавцем у диспозиції ст. 111 КК Укра-
їни. Більше того, обґрунтованість пропози-
ції щодо згадки у понятті «колабораціонізм» 
про шкоду національній безпеці союзників 
України викликає сумніви, оскільки родо-
вим об’єктом кримінальних правопорушень, 
розташованих у розділі І Особливої частини 
КК, є національна безпека України, тобто, за-
хищеність державного суверенітету, територі-
альної цілісності, демократичного конститу-
ційного ладу та інших національних інтересів 

України від реальних та потенційних загроз 
[9].
Втім нарешті проблема кримінально-пра-

вової протидії проявам колабораціонізму на-
була законодавчого вирішення після масш-
табного вторгнення Російською Федерацією 
на територію України, що мало місце 24 лю-
того 2022 р. У зв’язку з цими подіями 3 берез-
ня 2022 року прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо встановлення кримінальної відпові-
дальності за колабораційну діяльність)», на 
підставі якого у КК України окремою статтею 
(ст.111-1 КК України) було встановлено кри-
мінальну відповідальність за колабораційну 
діяльність. Аналіз Єдиного державного реє-
стру судових рішень України засвідчує, що з 
моменту внесення до КК України відповід-
них змін є тридцять три вироки у справах 
про колабораційну діяльність. Як приклад, 
слід навести вирок Новоград-Волинського 
міськрайонного суду Житомирської облас-
ті від 19 серпня 2022 р. Так, 15 червня 2022 
року, близько 12 год. 00 хв., А., перебуваючи 
в публічному місці, доступ до якого у робочий 
час завжди вільний, а саме в магазині, будучи 
громадянином України, в присутності покуп-
ців та іншого невизначеного кола осіб, у пері-
од запровадженого в Україні воєнного стану, 
публічно заперечував здійснення збройної 
агресії Російської Федерації проти України, 
які виразилися у висловлюваннях - «... війни 
ніякої в країні немає, війна ще буде...», а та-
кож не припиняючи своїх протиправних дій 
закликав до підтримання рішень та дій дер-
жави-агресора (російської федерації) вислов-
люючись - «...сюди (в Україну) потрібен Путін, 
він наведе тут порядок...» [10].
В іншому кримінальному провадженні до-

судовим розслідуванням встановлено, що гро-
мадянин України К. з початку вторгнення ЗС 
РФ на територію України, тобто з 24.02.2022 
року по теперішній час, перебуваючи на те-
риторії с. Кицівка Чугуївського району Хар-
ківської області публічно закликав до неви-
значеного кола осіб до підтримки рішень та 
дій держави агресора РФ та її збройних фор-
мувань. Зокрема, К., звертаючись до мешкан-
ців с. Кицівка, заперечував агресію ЗС РФ в 
Україні, казав, що всі руйнування відбува-
ються через ЗСУ та після встановлення ро-
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сійської влади в Україні життя покращиться. 
Крім того, підсудний в кінці травня 2022 року, 
перебуваючи у громадському місці, а саме на 
вулиці Центральній в с. Кицівка Чугуївського 
району Харківської області в черзі людей за 
гуманітарною допомогою, публічно вислов-
лював заперечення здійснення Російською 
Федерацією збройної агресії проти України 
та закликав до підтримки рішень та дій дер-
жави агресора. Такі дії К. органом досудово-
го розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.111-1 
КК України - публічні заклики до підтримки 
рішень та дій держави-агресора Російської 
Федерації та її збройних формувань, тобто ко-
лабораційна діяльність [11].
Разом із тим, відповідні нововведення ви-

кликали гостру критику. Так, М.Рубащенко 
переконаний, що відповідальність за колабора-
ціонізм уже криміналізована у складі злочину 
державної зради. А тому на думку цього вчено-
го, запровадження нової форми такого діяння 
призведе до плутаними та становитиме небез-
пеку порушення прав і свобод людини. Науко-
вець звертає увагу на те, що не слід розглядати 
як колабораціонізм саме лише перебування на 
певній службі чи посаді або лише здійснення 
владних, службових чи професійних функцій 
від імені окупанта (наприклад, функції право-
суддя суддями, управлінських функцій посадо-
вими особами органів місцевого самоврядуван-
ня). Свою позицію аргументує тим, що людям, 
які проживають на окупованій території, необ-
хідно десь працювати, навчатися тощо [12]. 
Розвиваючи цю думку, В.В. Кузнецов пише, що 
зважаючи на певну подібність складів держав-
ної зради та колабораціонізму є проблема мож-
ливого ухилення зрадників від більш суворого 
покарання, оскільки покарання за більшість 
форм колабораціонізму є менш суворим, ніж 
покарання за державну зраду [13]. Такі позиції 
не позбавлені раціонального зерна. Так, одні-
єю з форм колабораційної діяльності є публічні 
заклики громадянином України до підтримки 
рішень та/або дій держави-агресора, збройних 
формувань та/або окупаційної адміністрації 
держави-агресора (ч.1 ст.111-1 КК України). 
Дії ж держави-агресора, передусім, спрямовані 
на захоплення території іншої держави. А тому 
в такому випадку особа фактично закликати-
ме до посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність держави, що характерно для 

складу злочину, передбаченого ч.1 ст.110 КК 
України. При цьому покарання за ці злочини 
є явно не рівнозначними: за ч.1 ст.111-1 КК 
України - позбавленні права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на 
строк від десяти до п’ятнадцяти років, тоді як 
за ч.1 ст.110 КК України - позбавлення волі на 
строк від трьох до п’яти років з конфіскацією 
майна або без такої.
Ще однією формою колабораціонізму є 

передача матеріальних ресурсів незаконним 
збройним чи воєнізованим формуванням, 
створеним на тимчасово окупованій терито-
рії, та/або збройним чи воєнізованим форму-
ванням держави-агресора (ч.4 ст.111-1 КК 
України). Однак такі суспільно небезпечні ді-
яння вже давно криміналізовані у ст. 110-2 КК 
України «Фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конститу-
ційного ладу або захоплення державної вла-
ди, зміни меж території або державного кор-
дону України».

Висновки
Таким чином у теорії кримінального права 

існує цілий спектр думок навколо змісту та об-
сягу поняття «колабораційна діяльність». Втім 
ефективність кримінально-правової протидії 
проявам колабораціонізму, передусім, зале-
жить від чіткого опису ознак об’єктивної сто-
рони складу злочину, передбаченого ст.111-1 
КК України.
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SUMMARY 
The article states that today in Ukraine the problem 

of criminal legal counteraction to collaborationism 
has fi nally received a proper legislative solution. The 
Verkhovna Rada of Ukraine has tried seven times to 
solve this problem in the relevant draft laws of Ukraine. 
And only the beginning of the open large-scale armed 
aggression of the Russian Federation against Ukraine 
prompted the Verkhovna Rada of Ukraine to implement 
one of these options to criminalize collaboration 
activities.

Today, the issue of collaborationism, its concepts, 
features and types, limits of legal responsibility of 
collaborators, etc. are of particular importance in 
Ukraine, given the ongoing occupation of part of its 
sovereign territories, which occurred with the beginning 
of Russian aggression combined with hybrid methods 
of warfare. At the same time, the phenomenon of 
collaborationism, being quite carefully considered in the 
works of historians, is still insuffi ciently studied in legal 
science. Although the problem has been consistently in 
the spotlight of Ukrainian experts and government 
offi cials, it has not even come close to a proper solution.

Collaborationism as a narrative during the war 
was and remains a multifaceted and controversial 
phenomenon. On the one hand, it is guilt and betrayal, 
and on the other hand, it is a forced measure and 
condition for the survival of the population in the 
occupied territories. In the scientifi c literature at 
different times, based on the historical experience of 
collaborationism in the occupied states, distinguish 
its types and analyze, through the prism of political 
expediency, various manifestations of cooperation 
with the occupiers. It is stated that the criminalization 
of collaborationism requires a comprehensive and 
systematic approach. Some forms of collaborationism 
need to be clarifi ed or excluded. Such forms of 
committing a criminal offense primarily duplicate 
forms of treason.

Key words: collaborationism, collaborative 
activities, crimes against the foundations of national 
security of Ukraine, criminal liability, high treason.


