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На даний період часу ані законодавець, ані кримінально-правова наука 

не дають чіткого визначення поняття злочинів проти основ національної 

безпеки держави.  

Метою статті є встановленні поняття, ознак, особливостей злочинів 

проти основ національної безпеки України, деталізації їх сутності як 

необхідної умови для визначення основних тенденцій вдосконалення 

кримінального законодавства спрямованого на захист основ національної 

безпеки України. 

Важливим, для характеристики цієї категорії злочинів є визначення 

змісту поняття «основи національної безпеки».   

Закон України  «Про основи національної безпеки України»[1] 

національну безпеку визначає як захищеність життєво важливих інтересів 

людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий 

розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності 

та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-

технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, 

забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та 

пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку 

фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних 
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паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та 

підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної 

політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту 

інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, 

транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та 

енергозбереження, функціонування природних монополій, використання 

надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і 

навколишнього природного середовища та інших сферах державного 

управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних 

або реальних загроз національним інтересам. Тобто, національна безпека 

характеризується як захищеність при виникненні певних негативних явищ, 

так і при наявності потенційних або реальних загроз національним інтересам. 

Характеризуючи поняття основ національної безпеки спостерігаємо різні 

підходи до їх визначення, а саме: В.А.Ліпкан та І.В.Діордіца характеризують 

його через окреслення пріоритетних національних інтересів – життєво 

важливих матеріальних, інтелектуальних і духовних цінностей всього 

українського народу [2, с.94]. С.В. Діяков визначає таке формулювання як 

злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави відповідно до 

Кримінального кодексу України [3, с.33]. Представлене ним визначення 

фактично закріплює наявність в системі таких злочинів трьох окремих груп: 

злочини проти зовнішньої та внутрішньої безпеки, а також злочини, які 

посягають на економічну безпеку. 

Іншими словами, дане визначення охоплює, по суті, всі видові об'єкти, 

які в своїй сукупності утворюють один родовий – основи безпеки держави. 

Основна частина злочинів проти основ національної безпеки України, 

згідно з положеннями ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо 

тяжких злочинів. Державна зрада (ст. 111 КК України), посягання на життя 

державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України), диверсія (ст. 113 КК 

України), шпигунство (ст. 114 КК України), посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст.110 КК України), 



перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 

військових формувань (ч. 2 ст. 114-1 КК України) є найнебезпечнішими 

злочинами, що містяться у КК України. 

Представлені дії вчинються тільки з прямим умислом і завдають шкоди, 

як правило, не стільки основам політичної  організації державної влади або 

конституційному ладу скільки нормальному функціонуванню основних гілок 

державної влади, в силу чого можна констатувати, що такі діяння, як 

правило, відбуваються з антидержавним умислом. 

Включення цих злочинів в категорію особливо тяжких злочинів є 

симетричним актом стосовно тієї небезпеки, яку несуть в собі такі злочини. 

Адже особливо тяжкі злочини характеризуються умисною формою 

вини. Згідно ч.5 ст.12 КК України за вчинення таких злочинів передбачається 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або 

довічним позбавленням волі. 

Дослідження нормативно-правових приписів, закріплених Розділом 1 

особливої частини КК України, свідчить про їх спрямованість, головним 

чином, на захист таких фундаментальних інтересів держави, як принципи 

безпечного і стабільного функціонування основ політичної організації 

державної влади в Україні. Подібний захист знаходить своє вираження в 

охороні основ конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності 

і недоторканності України [4, с. 187].   

На підставі поданих вище аргументів і з урахуванням виявлених 

відповідних критеріїв з'являється можливість сформулювати загальне 

визначення поняття злочинів проти основ національної безпеки України. 

Злочини проти основ національної безпеки України - це передбачені 

кримінальним законодавством суспільно небезпечні діяння (дії або 

бездіяльність), вчинені з антидержавним умислом і посягають на зовнішню, 

внутрішню і економічну безпеку України. Дане визначення, на нашу думку є 

лаконічним, та таким, що в основному відображає основи національної 

безпеки. 
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