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АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено кримінологічному аналізу кількісних та якісних показників злочинів проти державного суверені-

тету і територіальної цілісності України. Автор статті узагальнює статистичну інформацію про ці злочини на сучасному 
етапі розвитку українського суспільства. Проаналізовано динамічні зміни злочинів проти державного суверенітету та 
територіальної цілісності України через визначення абсолютного зростання (зменшення), темпів приросту (зменшення) 
злочинів та темпів зростання (зменшення) злочинів. Автор наголошує на наявних тенденціях різних категорій показників 
злочинів проти державного суверенітету і територіальної цілісності України.
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SUMMARY
The article is focused on criminological analysis of quantitative and qualitative indicators of crimes against the state sovereignty 
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Постановка проблеми. Сучасне соціально-економічне 
та політичне становище українського суспільства дає змогу 
наголошувати на існуванні негативних факторів, які ство-
рюють загрозу для фундаментальних національних інтере-
сів України. Насамперед ідеться про державний суверені-
тет і територіальну цілісність України. Зрозуміло, що така 
тенденція не є характерною рисою сьогодення української 
держави. Адже такі виклики існують постійно з того часу, 
коли почало зароджуватися будь-яке державне утворення, 
і Україна, як самостійна та незалежна країна, в цьому 
питанні не є винятком. Кримінальне законодавство Укра-
їни передбачає наявність кримінальної відповідальності за 
суспільно небезпечні посягання на державний суверенітет 
і територіальну цілісність України, однією з таких кримі-
нально-правових норм є ст. 110 Кримінального кодексу 
України (далі – КК України) «Посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України». Офіційна статис-
тична інформація про злочини, які були обліковані за той 
чи інший період, демонструє нам таке: у 2013 році в Укра-
їні не зареєстровано жодного злочину, відповідальність 

за який передбачена ст. 110 КК України, а в 2018 році – 
165 злочинів. Внаслідок цього є потреба проаналізувати 
кількісні та якісні показники злочинів проти державного 
суверенітету і територіальної цілісності України, що дасть 
нам змогу сформувати реалістичну картину такого різно-
виду злочинності в сучасній Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим 
дослідженням злочинів, що посягають на національну без-
пеку України, в різні часи займались такі відомі вітчизняні 
науковці, як: Г.В. Андрусів, О.Ф. Бантишев, І.В. Діордіца, 
О.Ю. Звонарьов, Д.С. Зоренко, Я.О. Лантінов, В.А. Ліп-
кан, П.С. Матишевський, Л.В. Мошняга, М.А. Рубащенко, 
Є.Д. Скулиш, В.Я. Тацій, О.А. Чуваков, М.І. Хавронюк, 
О.В. Шамара.

Але необхідно наголосити, що всі вони досліджували 
питання національної безпеки України з точки зору кри-
мінально-правового підходу до цієї проблеми. При цьому 
аналіз вищезазначеної проблематики з точки зору криміно-
логічного погляду, а саме крізь призму кримінологічного 
розгляду показників такого виду злочинності, ними не про-
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водився. Внаслідок цього виникає певна прогалина в світі 
наукового пізнання такого явища, як злочинність проти 
державного суверенітету та територіальної цілісності, як 
окремого виду злочинності проти основ національної без-
пеки України.

Мета статті. Метою нашої статті є проведення кри-
мінологічного аналізу кількісних та якісних показників 
злочинів проти державного суверенітету і територіальної 
цілісності України.

Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи наш кри-
мінологічний аналіз кількісних та якісних показників такої 
категорії злочинів, необхідно наголосити, що окрема емпі-
рична база має гриф обмеження доступу. Це, своєю чер-
гою, привело до того, що нами була використана виключно 
відкрита емпірична інформація, що певною мірою не дало 
змогу використати всю наявну як судову практику кримі-
нальних проваджень за зазначеною категорією криміналь-
них справ, так і статистичні дані, передбачені у статтях 
110, 110-2 та 111 КК України.

Кількісні та якісні показники злочинності за загальним 
правилом кримінологічної теорії розглядаються нами як 
ключові аспекти, крізь призму яких розкривається сутність 
безпосередньо самого явища злочинності. При цьому вони 
є складовими елементами безпосередньо кримінологіч-
ної характеристики злочинності, які утворюють основний 
зміст цієї характеристики. 

Свого часу, досліджуючи проблему визначення змісту 
терміна «кримінологічна характеристика злочинності», 
М.І. Фіалка наголошував на важливості й обов’язковості в 
межах кримінологічної характеристики злочинності аналі-
зувати такі показники, як рівень злочинності, коефіцієнти 
злочинності, структуру злочинності, динаміку злочинності, 
географію злочинності та «ціну» злочинності. Такий аналіз, 
на його думку, дає можливість здійснити опис характерних 
рис злочинності, що розкривають її соціально-криміналь-
ний, системний та статистичний зміст [1, с. 243].

Виходячи із вищезазначеного, будова нашого наукового 
дослідження логічно утворюється з аналітичного огляду 
кількісних та якісних показників злочинів проти держав-
ного суверенітету і територіальної цілісності України.

До кількісних показників злочинів проти державного 
суверенітету і територіальної цілісності України належать 
рівень такої злочинності, коефіцієнти злочинності та дина-
міка злочинності. 

Рівень злочинності. Рівень злочинності – це її кількісна 
характеристика, яка являє собою абсолютну кількість 
зареєстрованих злочинів та осіб, що їх вчинили, на певній 
території за конкретний проміжок часу (місяць, квартал 
або рік) [2, с. 361].

Розкриваючи зміст рівня злочинів проти державного 
суверенітету і територіальної цілісності України нами було 
проаналізована статистична інформація за двома напря-
мами, а саме: абсолютна кількість зареєстрованих злочи-
нів у 2014–2018 рр. та абсолютна кількість зареєстрованих 
виявлених осіб, що скоїли злочини в 2016–2018 рр. (тут і 
далі використовується статистична інформація, яка публі-
кується Генеральною прокуратурою України [3]).

Аналізуючи питання абсолютної кількості зареєстрова-
них злочинів проти державного суверенітету і територіаль-
ної цілісності України, ми спиралися на таке: по-перше, яка 
абсолютна кількість зареєстрованих злочинів проти основ 
національної безпеки України; по-друге, яка абсолютна 
кількість зареєстрованих злочинів проти державного суве-
ренітету і територіальної цілісності України; по-третє, 
абсолютна кількість зареєстрованих окремих злочинів 
(див. Табл. 1). Аналогічний підхід нами був реалізований і 
під час встановлення абсолютної кількості зареєстрованих 
виявлених осіб, що скоїли злочини (див. Табл. 2).

Під час аналізу було встановлено, що абсолютна кіль-
кість зареєстрованих злочинів проти державного суве-
ренітету і територіальної цілісності України становила в 
2018 році 329 злочинів. При цьому посягання на терито-
ріальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК 
України) – 165 злочинів, фінансування дій, вчинених з 
метою насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади, зміни меж території 
або державного кордону України (ст. 110-2 КК України) –  
37 злочинів; державна зрада (ст. 111 КК України) –  
127 злочинів.

Що стосується абсолютної кількості зареєстрованих 
виявлених осіб, що скоїли ці злочини в 2018 році, то ситу-
ація така: діяння, передбачене ст. 110 КК України, вчинили 
67 осіб, ст. 110-2 КК України – 10 осіб, а ст. 111 КК Укра-
їни – 28 осіб.

Коефіцієнти злочинності. Коефіцієнти злочинності – 
це відносні статистичні показники, що застосовуються з 
метою коректного аналізу стану та динаміки злочинності 
в різних регіонах або країнах шляхом співставлення відо-
мостей про злочинність з даними про населення [2, с. 362].

Необхідно наголосити, що такий показник, своєю чер-
гою, поділяється, як правило, на два самостійні, а саме кое-
фіцієнт злочинної інтенсивності та коефіцієнт злочинної 
активності. При цьому коефіцієнт злочинної інтенсив-
ності (далі – К з.і.) дає нам можливість побачити, яка інтен-
сивність злочинних проявів у межах тієї чи іншої частини 
населення, що мешкає на цій території, а коефіцієнт зло-
чинної активності (далі – К з.а.) – безпосередню злочинну 
активність цього населення.

З огляду на той факт, що абсолютний рівень злочинів 
проти державного суверенітету і територіальної цілісності 
України не такий уже великий за своїми математичними 
розмірами, то ми в межах свого аналізу проводили оцінку 
коефіцієнтів стосовно 1 млн осіб населення України.

У період, що нами досліджується, а саме 2014–2018 рр., 
коефіцієнт злочинної інтенсивності злочинів проти основ 
національної безпеки в Україні демонструє поступове зни-
ження, а саме з 11,6 злочину на 1 млн осіб до 10,1 злочину. 
При цьому середньостатистичний показник за цей період 
становить 9,5 злочину на 1 млн осіб (див. Табл. 3). Для 
того щоб усвідомити та зрозуміти сутність такого показ-
ника, необхідно порівняти його із середньостатистичним 
показником усіх зареєстрованих злочинів в Україні за ана-
логічний період – 12544 злочинів на 1 млн осіб. При цьому 
тенденція зниження інтенсивності злочинів в Україні про-
стежується і в межах її загальної злочинності – з 11695 зло-
чинів на 1 млн осіб до 11539 злочинів. 

Показник К з.і. злочинів проти державного суверені-
тету і територіальної цілісності України демонструє певну 
стабільність (з 7,9 злочину на 1 млн осіб до 7,8), хоча в 
2016 році було зафіксовано його зниження до 5,4 злочину 
на 1 млн осіб. При цьому безпосередньо в межах досліджу-
ваної нами групи зафіксовані певні тенденції, а саме:

– посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України (ст. 110 КК України) в період дослідження 
демонструє факт зниження інтенсивності злочинів – з 
6,3 злочину на 1 млн осіб до 3,9 злочину;

– інші злочини демонструють підвищення інтен-
сивності, а саме: фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України (ст. 110-2 КК України) на 
0,75 злочину на 1 млн осіб, а державна зрада (ст. 111 КК 
України) – на 1,6 злочину.

Дослідити питання коефіцієнту злочинної активності 
осіб, що вчиняють злочини проти державного суверені-
тету і територіальної цілісності України, певною мірою 
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складніше, ніж це ми зробили в межах коефіцієнту злочин-
ної інтенсивності. Справа полягає в тому, що інформація 
про осіб, що скоїли злочини, почала узагальнюватись та 
публікуватись Генеральною прокуратурою України тільки 
з 2016 року, внаслідок чого період дослідження звузився 
до трьох років. Але, незважаючи на цей факт, можна наго-
лошувати на певних тенденціях, що притаманні цьому 
питанню:

 – коефіцієнт злочинної активності осіб, що вчиняють 
злочини проти основ національної безпеки загалом, так 
і злочини проти державного суверенітету і територіаль-
ної цілісності України окремо, демонструє поступове 
зростання, а саме: К з.а злочинів проти основ національної 
безпеки – з 2,6 до 3,2 особи на 1 млн осіб; К з.а злочинів 
проти державного суверенітету і територіальної цілісності  
України – з 2,4 до 2,9 особи на 1 млн осіб;

 – тенденцію зростання демонструють такі злочини, як 
посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України (з 0,8 до 1,9 особи на 1 млн осіб) та фінансування 
дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повален-
ня конституційного ладу або захоплення державної вла-
ди, зміни меж території або державного кордону України  
(з 0,1 до 0,3 особи на 1 млн осіб); 

 – державна зрада демонструє тенденцію зменшення у 
два рази, а саме з 1,6 до 0,8 особи на 1 млн осіб.

Динаміка злочинності. Динаміка злочинності відобра-
жає зміни її кількісних та якісних показників протягом пев-
ного часового проміжку (один, два, п’ять, десять років і т. 
д.) [2, с. 363].

Досліджуючи питання динамічних змін злочинів проти 
державного суверенітету і територіальної цілісності Укра-
їни, необхідно обов’язково з’ясувати абсолютне зростання 
(зниження), темп зростання (зниження) та темп приросту 
(зменшення) злочинів. При цьому абсолютне зростання 
(зниження) злочинів показує нам на скільки злочинів рівень 
злочинності в 2018 році відрізняється від рівня злочинно-
сті 2014 року; темп зростання (зниження) злочинів харак-
теризує швидкість зміни абсолютного рівня в 2018 році 

щодо 2014 року, а саме у скільки разів; темп приросту 
(зменшення) злочинів характеризує, на скільки відсотків 
зросла або знизилась злочинність у 2018 році порівняно з 
2014 роком. 

Проведений аналіз вищезазначених показників у межах 
досліджуваного періоду продемонстрував такі результати:

– абсолютне зростання (зниження): злочини проти 
державного суверенітету і територіальної цілісності Укра-
їни – зниження на 27 злочинів; посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України – зниження на 120 зло-
чинів; фінансування дій, вчинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміни меж території або державного кор-
дону України – зростання на 31 злочин; державна зрада – 
зростання на 62 злочини;

– темп зростання (зниження): злочини проти дер-
жавного суверенітету і територіальної цілісності України – 
0,92; посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України – 0,58; фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 
або захоплення державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України – 6,17; державна зрада – 1,95;

– темп приросту (зменшення): злочини проти дер-
жавного суверенітету і територіальної цілісності України – 
зменшення на 7,6%; посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України – зменшення на 42,1%; фінан-
сування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захоплення держав-
ної влади, зміни меж території або державного кордону 
України – приріст на 516,7%; державна зрада – приріст на 
95,4%.

Крім того, динаміку змін абсолютного рівня злочинів 
проти державного суверенітету і територіальної цілісності 
України в період, що нами досліджується, можливо відо-
бразити лінійною діаграмою (див. рис. 1).

До якісних показників злочинів проти державного суве-
ренітету і територіальної цілісності України належать 
структура злочинності та географія злочинності.

Таблиця 1
Абсолютний рівень зареєстрованих злочинів проти державного суверенітету 

і територіальної цілісності України в 2014–2018 рр.
2014 2015 2016 2017 2018

Злочини в Україні 529139 565182 592480 523911 487133

Злочини проти основ національної безпеки України 527 473 302 325 428

Злочини проти державного суверенітету і територіальної цілісності України 356 304 229 254 329

З 
ни

х: ст. 110 КК України 285 217 93 136 165
ст. 110-2 КК України 6 7 10 29 37
ст. 111 КК України 65 80 126 89 127

Таблиця 2
Абсолютний рівень зареєстрованих виявлених осіб, що скоїли злочини проти державного суверенітету  

і територіальної цілісності України в 2016–2018 рр.
2016 2017 2018

Кількість осіб, що скоїли злочини в Україні 99307 117947 117071
Кількість осіб, що скоїли злочини проти основ національної безпеки 95 107 113

Кількість осіб, що скоїли злочини проти державного суверенітету  
і територіальної цілісності України 86 97 105

З 
ни

х: ст. 110 КК України 27 68 67
ст. 110-2 КК України – 4 10
ст. 111 КК України 59 25 28
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Структура злочинності. Структура злочинності – це 
якісна характеристика, що характеризує її внутрішню будову 
як співвідношення між групами (видами) злочинів, які 
можна аналізувати за кримінально-правовими, соціально- 
демографічними або кримінологічними критеріями  
[2, с. 365]. Розглядаючи питання структури злочинів проти 
державного суверенітету і територіальної цілісності Укра-
їни, необхідно насамперед наголосити на тому, що вони є 
окремим видом злочинів, які утворюють основу злочин-
ності у сфері національної безпеки України. Особливість 
такої злочинності полягає в тому, що в Кримінальному 
кодексі України передбачений окремий розділ, у межах 
якого зосереджені кримінально-правові норми, що перед-
бачають настання кримінальної відповідальності за пося-
гання на національну безпеку нашої країни. Своєю чергою 
структуру виду злочинів, які досліджуються нами, утворю-
ють такі кримінально карані діяння:

 – посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України (ст. 110 КК України);

 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміни меж території або державного кор-
дону України (ст. 110-2 КК України);

 – державна зрада (ст. 111 КК України).
Якщо говорити про стан структури злочинів проти дер-

жавного суверенітету крізь призму питомої ваги в 2014–
2018 рр., то необхідно наголосити таке:

 – у середньому частка такої категорії злочинів у межах 
злочинності у сфері національної безпеки України стано-
вила 72,6%;

 – у межах такої категорії злочинів частки розподіли-
лись таким чином: посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України – 59,2%; державна зрада – 34,6% 
та фінансування дій, вчинених з метою насильницької  

Таблиця 3
Коефіцієнти злочинності злочинів проти державного суверенітету  

і територіальної цілісності України в 2014–2018 рр.

2014 2015 2016 2017 2018 Середній 
показник

Злочини проти основ національної безпеки К з.і. 11,6 11,1 7,1 7,7 10,1 9,5
К з.а. – – 2,6 3 3,2 2,9

Злочини проти державного суверенітету  
і територіальної цілісності України

К з.і. 7,9 7,1 5,4 6 7,8 6,8
К з.а. – – 2,4 2,7 2,9 2,7

З 
ни

х:

ст. 110 КК України К з.і. 6,3 5,1 2,2 3,2 3,9 4,1
К з.а. – – 0,8 1,9 1,9 1,5

ст. 110-2 КК України К з.і. 0,13 0,16 0,23 0,68 0,88 0,42
К з.а. – – – 0,1 0,3 0,2

ст. 111 КК України К з.і. 1,4 1,9 3 2,1 3 2,3
К з.а. – – 1,6 0,7 0,8 1

Таблиця 4
Питома вага злочинів проти державного суверенітету і територіальної цілісності України в 2014–2018 рр.

2014 2015 2016 2017 2018 За період 
дослідження

Питома вага 67,6% 64,3% 75,8% 78,2% 76,9% 72,6%

З 
ни

х: ст. 110 КК України 80,1% 71,4% 40,6% 53,5% 50,2% 59,2%
ст. 110-2 КК України 1,7% 2,3% 4,4% 11,4% 11,2% 6,2%
ст. 111 КК України 18,2% 26,3% 55% 35,1% 38,6% 34,6%
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Рис. 1. Динаміка змін абсолютного рівня злочинів проти державного суверенітету  
і територіальної цілісності України в 2014–2018 рр.
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зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміни меж території або державного кор-
дону України, – 6,2%;

 – питома вага посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України (ст. 110 КК України) зменшилась 
на 29,9%, а саме з 80,1% до 50,2%;

 – питома вага державної зради (ст. 111 КК України) та 
фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або захоплення дер-
жавної влади, зміни меж території або державного кордону 
України (ст. 110-2 КК України), збільшилась відповідно на 
20,4% (з 18,2% до 38,6%) та 9,5% (з 1,7% до 11,2%) (див. 
Табл. 4).

Географія злочинності. Географія злочинності займа-
ється проблемами просторового та часового розподілу 
злочинності (місця злочину, місця проживання злочинця) 
в світі, країні, регіонах та типах населених пунктів. Крім 
того, вона з’ясовує вплив соціального середовища того чи 
іншого регіону на рівень та характер злочинності, встанов-
лює межі та напрями переміщень злочинців, а також вивчає 
регіональні відмінності в реакціях на злочинність [2, с. 367].

З метою визначення та характеристики географії злочи-
нів проти державного суверенітету і територіальної ціліс-
ності України нами були проаналізовані матеріали вироків 
судів України, що визначили види та розміри покарання 
особам, які скоїли злочини, передбачені ст. 110, 110-2 та 
111 КК України, за 2018 рік. Для досягнення цієї мети ми 
звернулись до Єдиного державного реєстру судових рішень 
[4], інформація з якого дала нам змогу встановити таке:

 – протягом досліджуваного періоду судами України 
було винесено 93 обвинувачувані вироки;

 – в окремих регіонах України, а саме АР Крим, Ві-
нницька, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 
Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Херсон- 
ська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області та м. Се-
вастополь, судових рішень по кримінальних провадженнях 
стосовно злочинів проти державного суверенітету і терито-
ріальної цілісності України не зафіксовано;

 – протягом досліджуваного періоду судових рішень 
стосовно фінансування дій, вчинених з метою насильниць-

кої зміни чи повалення конституційного ладу або захоплен-
ня державної влади, зміни меж території або державного 
кордону України (ст. 110-2 КК України), до Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень не внесено;

 – найбільші показники абсолютної кількості вироків, 
винесених стосовно посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України (ст. 110 КК України), а разом 
з тим і питому вагу такої категорії судових справ, зафік-
совано в Луганській та Донецькій областях – 38 вироків 
(40,8%) та 35 вироків (37,5%) відповідно;

 – вироки стосовно державної зради (ст. 111 КК Украї-
ни) взагалі були винесені всього в п’яти регіонах країни, а 
саме в Київській, Рівненській, Харківській та Хмельниць-
кій областях, а також у м. Києві. При цьому 50% вироків 
були винесені судами м. Києва (див. Табл. 5).

Висновки. Підбиваючи підсумки кримінологічного 
аналізу кількісних та якісних показників злочинів проти 
державного суверенітету і територіальної цілісності  
України, необхідно наголосити таке:

 – рівень такої категорії злочинів у 2018 році становив 
329 злочинів та 113 виявлених осіб, що скоїли ці злочини; 

 – коефіцієнт злочинної інтенсивності останні п’ять 
років демонструє певну стабільність і перебуває в межах 
7,8–7,9 злочину на 1 млн осіб;

 – коефіцієнт злочинної активності демонструє посту-
пове зростання з 2,4 особи на 1 млн осіб у 2016 році до  
2,9 особи в 2018 році;

 – динамічні зміни демонструють: абсолютне зростан-
ня (зниження) утворює зниження на 27 злочинів, темп 
зростання (зниження) – 0,92, темп приросту (зменшення) – 
зменшення на 7,6%;

 – частка такої категорії злочинів у межах злочинності 
у сфері національної безпеки України в середньому стано-
вить 72,6%; 

 – найбільші показники абсолютної кількості вироків, 
винесених стосовно посягання на територіальну цілісність 
і недоторканність України (ст. 110 КК України), а разом з 
тим і питому вагу такої категорії судових справ зафіксовано 
в Луганській та Донецькій областях – 38 вироків (40,8%) та 
35 вироків (37,5%) відповідно.

Таблиця 5
Відомості про кількість вироків, винесених судами за злочини, що вчиняються проти територіальної цілісності  

і недоторканності України, в окремих адміністративно-територіальних одиницях України в 2018 році

№ з/п Адміністративно-територіальні 
одиниці

Посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність 

України 
(ст. 110 КК України)

Державна зрада 
(ст. 111 КК України)

Кількість вироків Питома вага Кількість вироків Питома вага
Волинська обл. 2 2,2% – –

Дніпропетровська обл. 2 2,2% – –
Донецька обл. 35 37,5% – –
Запорізька обл. 1 1,1% – –

Івано-Франківська обл. 1 1,1% – –
Київська обл. – – 1 10%

м. Київ 5 5,4% 5 50%
Луганська обл. 38 40,8% – –
Одеська обл. 3 3,2% – –

Полтавська обл. 1 1,1% – –
Рівненська обл. – – 1 10%
Харківська обл. 4 4,3% 2 20%

Хмельницька обл. 1 1,1% 1 10%
Загалом по Україні 93 100% 10 100%
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