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У монографії досліджені проблеми кримінальної відповідальності за посягання
на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК): підстава
відповідальності (усі елементи та ознаки складу цього злочину – об’єкт,
об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, суб’єкт злочину) та критерії, що
визначають ступінь суспільної небезпечності злочинних дій; системні зв’язки
ст. 110 КК з іншими статтями КК (зокрема із статтями 109, 1102, 161, 436 та
437 КК); питання кваліфікації цього злочину, а також диференціація
відповідальності.
Сформульовані науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення закону про
кримінальну відповідальність у цій частині. Здійснено аналіз судової практики
та подані рекомендації щодо правильної кваліфікації досліджуваного злочину.
Видання адресоване правникам-науковцям і практикам, викладачам,
аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім,
хто цікавиться проблематикою кримінальної відповідальності за посягання на
територіальну цілісність і недоторканність України.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ........................................................................... 5
ВСТУП .................................................................................................................................... 6
РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТ ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ
ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ (СТ. 110 КК) ...................... 9
§ 1. Загальний, родовий і видовий об’єкти злочину.......................................... 10
§ 2. Територія України як предмет злочину
та життєвий простір Українського народу ................................................ 29
§ 3. Безпосередній об’єкт злочину ...................................................................... 37
3.1. Загальні положення .............................................................................. 37
3.2. Предмет охоронюваних
суспільних відносин .............................................................................. 41
3.3. Суб’єкти і зміст охоронюваних
суспільних відносин .............................................................................. 62
3.4. Види безпосередніх об’єктів та предметів злочину
Механізм заподіяння шкоди об’єкту злочину .................................... 65
Висновки до розділу 1 ........................................................................................... 72
РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОСЯГАННЯ НА
ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ
УКРАЇНИ (СТ. 110 КК) .................................................................................................. 76
§ 1. Загальна характеристика об’єктивної сторони злочину ............................ 76
§ 2. Дії, учинені з метою зміни меж території або державного кордону
України на порушення порядку, установленого
Конституцією України ................................................................................ 81
§ 3. Публічні заклики до вчинення дій з метою зміни меж території
або державного кордону України на порушення порядку,
установленого Конституцією України ..................................................... 107
3.1. Поняття заклику .................................................................................. 108
3.2. Публічність заклику ........................................................................... 116
3.3. Межі публічних закликів як закінченого злочину
і як окремої форми вчинення злочину ............................................. 124
§ 4. Розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій
з метою зміни меж території або державного кордону України
на порушення порядку, установленого Конституцією України ............ 135
§ 5. Гарантування прав, передбачених ст. 34 Конституції України, при
вирішенні питань про кримінальну відповідальність за ст. 110 КК...... 147
Висновки до розділу 2 ......................................................................................... 157

3

РОЗДІЛ 3. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПОСЯГАННЯ НА
ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ
УКРАЇНИ (СТ. 110 КК).................................................................................................. 161
§ 1. Суб’єктивна сторона посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України .......................................................................... 161
§ 2. Суб’єкт посягання на територіальну цілісність
і недоторканність України ........................................................................ 175
Висновки до розділу 3 ......................................................................................... 180
РОЗДІЛ 4. КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ, ЩО ОБТЯЖУЮТЬ ТА
ОСОБЛИВО ОБТЯЖУЮТЬ КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І
НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ ............................................................................ 182
§ 1. Загальні положення ..................................................................................... 182
§ 2. Кваліфікуючі ознаки, що обтяжують
кримінальну відповідальність (ч. 2 ст. 110 КК) ...................................... 186
§ 3. Кваліфікуючі ознаки, що особливо обтяжують
кримінальну відповідальність (ч. 3 ст. 110 КК) ...................................... 202
Висновки до розділу 4 ......................................................................................... 211
РОЗДІЛ 5. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОСЯГАННЯ НА
ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ
УКРАЇНИ З ІНШИМИ СКЛАДАМИ ЗЛОЧИНІВ ................................ 215
§ 1. Співвідношення зі складом злочину, передбаченим ст. 109 КК ... Ошибка!
Закладка не определена.
§ 2. Співвідношення зі складом злочину, передбаченим ст. 1102 КК ............ 221
§ 3. Співвідношення зі складами злочинів,
передбаченими статтями 436 і 437 КК..................................................... 227
Висновки до розділу 5 ......................................................................................... 237
ВИСНОВКИ ...................................................................................................................... 240
ДОДАТКИ.......................................................................................................................... 246
Додаток 1............................................................................................................. 246
Додаток 2............................................................................................................. 248
Додаток 3............................................................................................................. 250
БІБЛІОГРАФІЯ ............................................................................................................... 254

4

Книги, які можуть вас зацікавити

Закони України “Про
службу безпеки
України”, ''Про
контррозвідувальну
діяльність'', ''Про
державну таємницю'',
''Про боротьбу з
тероризмом'',...

Кримінальний кодекс
України

Закони України “Про
оперативно-розшукову
діяльність”, ''Про
організаційно-правові
основи боротьби з
організованою
злочинністю''

Відвід захисника від
участі у кримінальній
справі в кримінальному
процесі України.

Застосування заходів
забезпечення
кримінального
провадження: теорія
та практика

Доказування стороною
обвинувачення у
досудовому
розслідуванні
корупційних злочинів у
сфері службової
діяльності та
професійної
діяльності,...

Перейти до галузі права
Кримінальне право та процес

