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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÎ¯ ÑÒÎÐÎÍÈ ÑÊËÀÄÓ 
ÇËÎ×ÈÍÓ, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ×.1 ÑÒ.110-2 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Стаття присвячена дослідженню фінан-
сування дій, учинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж тери-
торії або державного кордону України, що перед-
бачені ст. 110-2 Кримінального кодексу Украї-
ни. Проаналізовано законодавче визначення на 
предмет точності й повноти опису її змісту. 
На основі проведеного аналізу висловлюються 
пропозиції щодо вдосконалення окремих норм 
Кримінального кодексу України. Фінансуван-
ня дій, учинених з метою насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або зміни 
меж території, мають, так би мовити, під-
готовчий характер, оскільки спрямовані на 
забезпечення умов для вчинення сепаратист-
ських проявів. Констатовано, що об’єктивна 
сторона не є конкретизованою, оскільки відси-
лає до мети вчинення злочину.
Виокремлено форми фінансування сепара-

тизму: 1) у формі фінансового забезпечення;-
2) у формі матеріального забезпечення.
Ключові слова: сепаратизм, злочини проти 

основ національної безпеки України, національ-
на безпека, насильницька зміна, фінансування 
дій, криміналізація.
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стосування. Жодні територіальні надбання, 
що є результатом погрози силою або її засто-
сування, не повинні визнаватися законни-
ми» [1]. Втім такий припис був порушений 
Російською Федерацією, яка вже протягом 
восьми років веде агресивну війну проти 
України, внаслідок чого було анексовано 
окремі її території, створено так звані «ЛНР» 
та «ДНР». На цих територіях РФ також було 
незаконно створено державні органи. При 
цьому відомо, що деякі громадяни підтри-
мують відповідні структури, здійснюючи їх 
фінансування.

 У зв’язку з цим Законом України «Про 
внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо кримінальної відповідаль-
ності за фінансування сепаратизму» від 19 
червня 2014 р. КК України було доповнено 
статтею 110-2, яка регламентує криміналь-
но-правову заборону фінансування дій, вчи-
нених з метою насильницької зміни чи пова-
лення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України. У Поясню-
вальній записці до проєкту вищевказаного 
Закону зазначалось, що останні соціологіч-
ні дослідження, проведені у березні-квітні 
2014 року, показали результати, за якими 
можна судити, що ідеї сепаратизму виходять 
зовсім не від народу, а насаджуються ззовні. 
Згідно з опитуванням, абсолютна більшість 
населення нашої країни сприймають Украї-
ну як свою Батьківщину, унітарну та непо-
дільну. Кримінальний кодекс України недо-
статньо регулює питання, пов’язані із діяль-

Постановка проблеми
У ст. 1 Статуту ООН від 24 жовтня 1970 р. 

зазначено: «Територія держави не повинна 
бути об’єктом військової окупації, що є ре-
зультатом застосування сили в порушення 
положень Статуту. Територія держави не 
повинна бути об’єктом набуття іншою дер-
жавою в результаті погрози силою або її за-
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ністю, спрямованою на зміну меж території 
або державного кордону України, оскільки 
сьогодні спостерігається розгалужена ме-
режа юридичних і фізичних осіб, які забез-
печують фінансування подібних структур 
в Україні, метою яких є підтримка сепара-
тистських настроїв, а саме така діяльність є 
головною рушійною силою в розпалюванні 
подібних конфліктів у середині держави [2].
Втім доводиться констатувати, що з мо-

менту внесення відповідної статті до КК 
України в Єдиному державному реєстрі за 
весь період передбачено доволі невелику 
кількість вироків у справах про фінансуван-
ня сепаратизму. Так, аналіз звітності осно-
вних показників роботи органів досудового 
розслідування, підготовленої Генеральною 
прокуратурою України засвідчує, що в 2017 р. 
за вчинення злочину за ст. 110-2 КК Украї-
ни передано до суду з обвинувальним актом 
6 кримінальних проваджень; у 2018 р. – 9; 
врешті, у 2020 р. передано до суду з обвину-
вальним актом 4 кримінальних проваджен-
ня [3]. Такий стан речей можна пояснити 
відносно невеликою кількістю випадків фі-
нансув ання сепаратизму (з чим не можна 
погодитись) або недосконалою редакцією 
ст.110-2 КК України. А тому слід розгляну-
ти особливості об’єктивної сторони фінан-
сування дій, вчинених з метою зміни меж 
території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінально-правової проти-

дії фінансуванню сепаратизму присвячене у 
працях О. Ф. Бантишева, В. С. Батиргареє-
вої, Ю. В. Бауліна, С. Ф. Денисова, О. О. Ду-
дорова, В. К. Матвійчука, М. І. Мельни-
ка, Л. В. Мошняги, В. О. Навроцького, 
С. Ю. Плецького, О. В. Поповича, А В. Сав-
ченка, М. І Хавронюк а, І. О. Харь, Р. Л. Чор-
ного, О. В. Шамари, В. М. Шлапаченка, 
Г. З. Яремко та інших. Слід віддати належ-
не дисертаційному дослідженню М.Б. Сти-
ранки, у якому автор здійснив криміналь-
но-правову характеристику сепаратизму в 
Україні. Не можна не згадати про працю 
М.А.Рубащенка, у якій проаналізовано осо-
бливості кримінальної відповідальності за 

посягання на територіальну цілісність і не-
доторканність України. Втім досі окремі пи-
тання залишаються дискусійними, зокрема: 
щодо самої доцільності криміналізації фі-
нансування сепаратизму; щодо форм учи-
нення аналізованого злочину тощо.
З огляду на це, метою статті є вивчен-

ня особливостей об’єктивної сторони скла-
ду злочину, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК 
України.

Виклад основних положень
Виходячи з аналізу примітки до ст. 1102 

КК України, фінансування дій, вчинених з 
метою зміни меж території або державного 
кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, може 
вчинятися у двох формах: 1) фінансового за-
безпечення; 2) матеріального забезпечення. 
Для аналізу об’єктивної сторони аналізова-
ного складу злочину, перш за все, слід зупи-
нитися на розгляді його предмету. Відповід-
но до ЗУ «Про державний кордон України» 
від 4 листопада 1991 р. державний кордон 
України є лінія і вертикальна поверхня, що 
проходить по цій лінії, які визначають межі 
території України - суші, вод, надр, повітря-
ного простору (ст.1). Він визначається Кон-
ституцією та законами України, а також 
міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України (ст.2). Захист державного 
кордону України є невід’ємною частиною 
загальнодержавної системи забезпечення 
національної безпеки і полягає у скоорди-
нованій діяльності військових формувань та 
правоохоронних органів держави, організа-
ція і порядок діяльності яких визначаються 
законом (ст.3). Територія України в межах 
існуючого кордону є цілісною і недоторкан-
ною (ст. 2 Конституції України). Захист те-
риторіальної цілісності України є найважли-
вішою функцією держави, справою всього 
Українського народу та обов’язком грома-
дян (ст. 17, ст. 65 Конституції України).
Щодо першої форми вчинення злочину, 

передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, то 
фінансове забезпечення розглядають як дії 
з грошовими коштами в будь-якій валюті, 
а також із цінними паперами, коштовними 
металами чи іншими засобами оплати това-
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рів і послуг, а матеріальне забезпечення – з 
речами матеріального світу (зброєю, лікар-
ськими засобами, технікою, автомобільним 
транспортом) [4, с. 274]. Таке фінансування, 
за словами М.Б. Стиранки, може надходити 
від законних джерел (це благодійні органі-
зації, законні форми бізнесу), внаслідок здій-
снення злочинної діяльності (контрабанди 
наркотичних засобів, вимагання тощо), від 
держав, які заохочують сепаратизм. Однак 
у разі, якщо фінансування сепаратизму здій-
снювалось завдяки коштам, отриманим зло-
чинним шляхом, вчинене належить додат-
ково кваліфікувати за окремою статтею КК 
України [5, с.121].
Приклад фінансового забезпечення се-

паратизму відображений у вироку Новово-
линського міського суду Волинської області 
від 14 лютого 2022 р. Так, у період до 10 
квітня 2018 року, точна дата та час досудо-
вим розслідуванням не встановлено, у П., 
який перебував на тимчасово окупованій 
території України - м. Ровеньки Луганської 
області, виник злочинний умисел, направ-
лений на фінансування дій, вчинених з ме-
тою зміни меж території та державного кор-
дону України на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України. З метою 
реалізації вказаного злочинного умислу, П., 
10 червня 2018 року здійснив реєстрацію в 
так званій «Державній податковій інспекції 
в м. Ровеньки Державного комітету подат-
ків і зборів Луганської народної Республі-
ки» як фізична особа-підприємець за №154. 
Продовжуючи злочинну діяльність, П., пе-
ребуваючи в періоди з 10 квітня 2018 року 
по 25 березня 2019 р., та з 06 по 09 липня 
2019 року на тимчасово окупованій терито-
рії України - м. Ровеньки Луганської області, 
здійснював діяльність по неспеціалізованій 
оптовій торгівлі продуктами харчування, 
напоями, оптовій торгівлі іншими товарами 
господарського призначення, роздрібною 
торгівлею в неспеціалізованих магазинах 
переважно продуктами харчування, напоя-
ми, іншими видами роздрібної торгівлі в не-
спеціалізованих магазинах, іншими видами 
роздрібної торгівлі поза магазинами, вна-
слідок чого отримав дохід у розмірі 4 млн. 
381 тис. 492 російські рублі. З отриманого 
доходу у вказаний період, винний, діючи 

на користь окупаційної адміністрації РФ на 
тимчасово окупованій території Луганської 
області, впроваджуючи стратегію «органів 
виконавчої влади «ЛНР», сплатив 262 тис. 
890 російських рублів, що згідно з офіцій-
ним курсом НБУ гривні до рубля РФ станом 
на 23 липня 2019 року складало 64 тис. 563 
грн., у вигляді податків до державного бю-
джету так званої «ЛНР», кошти з якого по-
вністю або частково направлялись на фінан-
сування дій, з метою зміни меж території та 
державного кордону України. Тобто П., ді-
ючи як фізична особа-підприємець на тим-
часово окупованій території України - м. Ро-
веньки Луганської області, сплачуючи вста-
новлені псевдонормативно-правовими акта-
ми так званої «ЛНР» податки, перерахував 
грошові кошти до так званого «державного 
бюджету «ЛНР», які повністю або частково 
направлялись на фінансування дій, з метою 
зміни меж території та державного кордону 
України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України, що закінчились 
подачею ним заяви №143 від 23 липня 2019 
року, про припинення підприємницької ді-
яльності до так званої «Державної податко-
вої інспекції в м. Ровеньки Державного ко-
мітету податків і зборів Луганської народної 
Республіки» [6].
Що стосується другої форми вчинення 

аналізованого посягання, то матеріальне 
забезпечення сепаратизму може полягати 
в забезпеченні будь-якими матеріальними 
ресурсами безпосередньо, зокрема, примі-
щеннями, спорудами, транспортними засо-
бами, обладнаннями, спеціальними засоба-
ми з метою вчинення відповідних суспільно 
небезпечних діянь, засобами зв’язку тощо 
[7, с.190]. Так, громадянин РФ Ю., усвідом-
люючи факт тимчасової окупації території 
АР Крим і м. Севастополя з боку РФ, та ство-
рення на її території незаконних органів 
державної влади РФ, вчинив фінансування 
дій, з метою зміни меж території та держав-
ного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України. 
27.11.2015 р., він став директором незаконно 
створеного СГД «ГУП РК «Крымдорсвязь», 
та здійснював адміністративно-розпорядчі, 
інші управлінські функції щодо керування 
його фінансово-господарською діяльністю 



81

Ùåáåëü À.²., Ñåìåðåíêî ².Þ., Ãåðàñèìþê Î.Î. - Îñîáëèâîñò³ îá’ºêòèâíî¿ ñòîðîíè...

та управління майном, що на праві держав-
ної власності належить Україні, яке перебу-
ває на балансі ВП «Кримський вузол дорож-
нього зв`язку». У подальшому, Ю., у період 
з 27.11.2015 по 16.11.2016 р., перебуваючи 
на посаді директора незаконно створеного 
СГД «ГУП РК «Крымдорсвязь», здійснював 
фінансування дій, вчинених з метою зміни 
меж території та державного кордону Укра-
їни на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, шляхом матеріаль-
ного забезпечення, а саме облаштування 
дорожньої інфраструктури на тимчасово 
окупованій території АР Крим та м. Севасто-
поля з боку РФ.
Крім того, 07.02.2017, підсудний став ди-

ректором незаконно створеного СГД «ГУП 
«Севастопольское МППЖТ» та здійснював 
адміністративно-розпорядчі, інші управлін-
ські функції щодо керування його фінансо-
во-господарською діяльністю та управління 
майном, що на праві державної власності 
належить Україні, яке перебуває на балан-
сі Севастопольської філії ПрАТ «Київ-Дні-
провське МППЗТ», а саме під`їзних заліз-
ничних колій, які примикають до ст. Мекен-
зієві Гори АР  Крим.
Також Ю., у період з 07.02.2017 по 

12.10.2017, перебуваючи на посаді дирек-
тора незаконно створеного СГД «ГУП «Се-
вастопольское МППЖТ», здійснював фінан-
сування дій, вчинених з метою зміни меж 
території та державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України, шляхом матеріального 
забезпечення, а саме передачі у користуван-
ня під`їзних залізничних колій, які прими-
кають до ст. Мекензієві Гори АР Крим та по-
дальшого її обслуговування [8].
Очевидно, що розмежування змісту фі-

нансового та матеріального забезпечення се-
паратизму має значення для розуміння зміс-
ту об’єктивної сторони цього складу злочи-
ну, а також для кваліфікації, оскільки це від-
повідатиме принципам точності та повноти. 
У той же час, слід зазначити, що у КК Укра-
їни обсяг поняття фінансування не завжди 
охоплює матеріальне забезпечення. Як при-
клад можна навести ч.3 ст.260 КК України, 
де поряд із фінансуванням не передбачених 
законом воєнізованих або збройних фор-

мувань, передбачена кримінально-правова 
заборона постачання зброї, боєприпасів, ви-
бухових речовин чи військової техніки. Тоб-
то матеріальне забезпечення у цьому складі 
злочину не охоплюється поняттям «фінансу-
вання». Те ж саме можна сказати і про склад 
найманства (ст.447 КК України), об’єктивну 
сторону якого складають дії, які полягають 
у фінансуванні, матеріальному забезпеченні, 
навчанні найманців з метою використання у 
збройних конфліктах. А тому можна зроби-
ти висновок, що у КК України немає єдності 
в забезпеченні системності термінології.
Відомо, що диспозиція ч.1 ст.110-2 КК 

України спроєктована на основі так званої 
материнської норми (ст.110 КК України). 
Втім законодавець дещо вибірково підійшов 
до визначення переліку тих суспільно не-
безпечних діянь, які можуть фінансуватись 
з боку окремих осіб. Приміром, у ст.258-5 
КК України встановлена кримінально-пра-
вова заборона фінансування тероризму. 
При цьому таке фінансування здійснюється 
також для публічних закликів до вчинен-
ня терористичного акту. Незважаючи на 
те, що у ч.1 ст.110 КК України передбаче-
на відповідальність за публічні заклики чи 
розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій, однак у ч.1 ст.110-2 КК 
України немає згадки про фінансування та-
ких дій, що, видається, є не обґрунтованим. 
Таку позицію можна пояснити тим, що не 
виключені випадки, коли особами навмисно 
здійснюється фінансування публічних за-
кликів до вчинення дій з метою зміни меж 
території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України.

Висновки
Таким чином, запровадження кримі-

нальної відповідальності за фінансування 
сепаратизму є виправданим кроком законо-
давця. Втім аналізована кримінально-право-
ва норма потребує відповідних змін, зокре-
ма, у частині розширення кола злочинних 
діянь, які підлягають фінансуванню.
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SUMMARY 
The article investigates the fi nancing of acts 

committed for the purpose of forcible change or 
overthrow of the constitutional order or the seizure 
of state power, territory or changing the boundaries 
of the state border of Ukraine under Art. 110-2 of 
the Criminal Code of Ukraine. Analyzed the legal 
defnition in terms of accuracy and completeness of 
the description of its content. Based on the analysis 
in favor proposals on improvement of certain norms 
of the Criminal Code of Ukraine.

The forms of fi nancing separatism are singled 
out: 1) in the form of fi nancial support; 2) in the 
form of fi nancial support. According to the up-
to-date circumstances the problems of territorial 
integrity of Ukraine are being highlighted in the 
legal aspect. The attention is focused on the unity 
and integrity of the state territory as the basic 
constitutional principles of territorial integrity. 
However, modern military-political threats violate 
this principle that is manifested in the external 
aggression on Ukraine by the Russian Federation 
and the annexation the Autonomous Republic of 
Crimea, the state administrative unit of the unitary 
Ukraine, and inspiration separatist movement in 
many regions of Ukraine. In this regard there is 
an urgent need to secure the territorial integrity 
of Ukraine at the present stage of researching the 
international relations and constitutional and legal 
principles. The author emphasizes on the articles 
of the Constitution of Ukraine and other legal acts 
concerning territorial integrity. It is also revealed 
the understanding and peculiarities of application 
the admissibility of secession today. It is stated that 
the constitutional and legal peculiarities ensuring 
the territorial integrity of Ukraine are an integral 
part of the legal mechanism to ensure the territorial 
integrity of the state. This mechanism consists of 
the constitutional and legal guarantees of unity, 
territorial integrity and inviolability of Ukrainian 
territory along with the legitimate and constitutionally 
regulated procedure concerning the changes of the 
state border. Appropriate recommendations as to the 
problem of effective ensuring the territorial integrity 
of Ukraine are formulated. 

Key words: separatism, crimes against national 
security of Ukraine, national security, forcible 
change, fi nancing actions, criminalization.


