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4) the dependence of the legal status (its changes in the direction of improvement and deterioration) of 
convicts directly from the personnel and its discretionary powers (preparation of relevant characteristics 
for the convicts, resolving the issue of promotion, granting other benefits, etc.), which creates additional 
guarantees for the security of penitentiary personnel. 

At the same time, anonymous contact surveys of convicts and penitentiary personnel, analysis 
of monitoring reports within the framework of the national preventive mechanism shows that in reality 
the proportion of convicts – victims of violence – is even higher than recorded by official statistics, 
since crimes against them are characterized by a higher degree of latency compared to penitentiary 
personnel. 
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У межах наукової статті розкрито зміст та сутність понять «державний суверенітет» і «те-

риторіальна цілісність». Досліджено проблему, визначення змісту фундаментальних національних 
інтересів України та співвідношення з ними таких понять, як державний суверенітет і територіа-
льна цілісність України. Наголошено на тому, що посягання на державний суверенітет і територіа-
льну цілісність України як на сферу національних інтересів держави визнаються характерними 
ознаками злочинності. 
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фундаментальні національні інтереси України, злочини проти державного суверенітету і тери-
торіальної цілісності. 

 

Постановка проблеми. У широкому розумінні слова безпека держави та суспіль-
ства являє собою стан захищеності їх життєво важливих інтересів від внутрішніх та зов-
нішніх загроз. При цьому під життєво важливими інтересами слід розуміти сукупність 
потреб України як держави та суспільства, задоволення яких може надійно забезпечити 
цивілізовану життєдіяльність та прогресивний розвиток особистості, суспільства, дер-
жави в цілому, які є певною соціальною системою. Безпека, як відомо, є однією із важ-
ливих властивостей соціальної системи, а також одночасно гарантією її існування, що 
виражається в таких системних ознаках як цілісність, відносна самостійність та стій-
кість. Втрата будь-якої з цих ознак призводить до загибелі системи.  

Не позбавлено цих постулатів і питання національної безпеки України. Наголошуючи 
на проблемі розуміння національної безпеки України, ми завжди пам’ятаємо про те, що це є 
певний рівень захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності, демократич-
ного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потен-
ційних загроз. При цьому аналіз та дослідження вищезазначених національних інтересів у 
сучасних умовах розвитку українського суспільства має неабияку актуальність. Встановлен-
ня сенсу цих інтересів дає можливість створити ефективну систему протидії сукупності сус-
пільно небезпечних проявів, що посягають на національну безпеку України. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Про-
блемою дослідження кримінально-правового аналізу групи злочинів, що посягають на 
національну безпеку України, в різні часи займались такі відомі вітчизняні науковці: 
Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев, І. В. Діордіца, О. Ю. Звонарьов, Д. С. Зоренко, 
Я. О. Лантінов, В. А. Ліпкан, 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 всі вони досліджували питання національної безпеки України та національ-
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них інтересів, що виступають як об’єкти посягання, з точки зору кримінально-правового 
підходу до цієї проблеми. При цьому аналіз національних інтересів взагалі та державно-
го суверенітету і територіальної цілісності зокрема, з кримінологічної точки зору або з 
позиції як характерної ознаки окремого різновиду злочинності, ними не здійснювався. 

Метою нашого наукового дослідження виступає аналіз посягання на державний 
суверенітет і територіальну цілісність як фундаментальні національні інтереси України 
та визначення їх як характерної ознаки злочинності в цій сфері. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої наукової мети вважа-
ємо за доцільне звернути увагу на ряд аспектів. По-перше, розкрити зміст та сутність 
понять «державний суверенітет» і «територіальна цілісність». По-друге, визначитися з 
розумінням національних інтересів та співвідношення з ними державного суверенітету і 
територіальної цілісності України. По-третє, розглянути посягання на державний суве-
ренітет і територіальну цілісність України як характерну ознаку злочинності в цій сфері. 

Аналізуючи зміст понять «державний суверенітет» і «територіальна цілісність», 
необхідно звернути увагу на позиції науковців у цьому питанні, як тлумачать їх словни-
ки та можливість закріплення їх на законодавчому рівні. 

Поняття державного суверенітету України було визначено, проголошено і закріп-
лено в Декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята Верховною 
Радою Української РСР 16 липня 1990 року, як верховенство, самостійність, повноту і 
неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у 
зовнішніх зносинах [1]. 

Іншими словами, на законодавчому рівні державний суверенітет України розумі-
ється як влада держави в межах її території. 

Аналогічний підхід до цього питання і погляд на нього ми спостерігаємо і в нау-
ковому просторі.  

Так, у вільній енциклопедії «Вікіпедія» під державним суверенітетом розуміють 
верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Вер-
ховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка 
визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій 
владі всього населення території. Незалежність держави в міжнародних відносинах – це 
її непідпорядкованість будь-якій зовнішній владі, владі інших держав [2]. 

Зміст поняття державного суверенітету І. В. Троян розуміє як історично зумовле-
ну політико-юридичну властивість сучасної держави, що відображає її верховенство і 
рівень її самостійності у вирішенні внутрішніх питань та у взаємовідносинах з іншими 
державами і міжнародними організаціями [3, с. 135–136]. 

У свою чергу, як зазначає Ю. В. Байдін, державний суверенітет – це обумовлена 
волею народу політико-правова властивість держави, що полягає у верховенстві держа-
вної влади щодо будь-якої іншої влади в суспільстві та її незалежності від будь-якої ін-
шої влади за її межами [4, с. 71].  

Державний суверенітет – верховенство державної влади всередині країни та її не-
залежність і рівноправність у зовнішньополітичній сфері. Основні ознаки державного 
суверенітету: верховенство – передбачає верховну владу держави на власній території, її 
територіальну цілісність і недоторканність; неподільність – засвідчує неможливість іс-
нування в країні двох верховенств влад, а отже, двох суверенітетів (франц. souveraineté – 
верховна влада); невідчуженість – суверенні права не потребують чийогось визнання чи 
затвердження і не можуть підлягати сумніву або бути скасованими; необмеженість – 
виключно добровільне обмеження сфери реалізації власного суверенітету.  

Розкриваючи цю проблему з точки зору міжнародного права, в енциклопедії су-
часної України визначено, що принцип державного суверенітету – один із головних 
принципів міжнародного права і міжнародних відносин. Він юридично закріплений у 
статуті ООН, Гельсинських угодах та інших міжнародно-правових документах. Право-
вою основою державного суверенітету є конституції країн, декларації, загальновизнані 
принципи міжнародного права, які де-юре фіксують суверенну рівність держав, їхню 
територіальну цілісність, невтручання у внутрішні і зовнішні справи, право націй на 
самовизначення [5]. 

Найбільш якісно і повно, на нашу думку, усвідомити поняття державного сувере-
нітету можна крізь призму аналізу його юридично значимих ознак, а саме: єдність, вер-
ховенство та незалежність державної влади. 

Єдність державної влади як ознака державного суверенітету характеризується 
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тим, що існує єдиний орган або система органів, які утворюють у своїй сукупності вищу 
державну владу. 

Досліджуючи питання єдності державної влади, І. В. Процюк зосереджує нашу 
увагу на тому, що вона здійснюється єдиною системою державних органів – апаратом 
держави, що функціонують на підставі єдиного для усіх законодавства, в межах однієї 
країни, на засадах єдиних принципів, єдиних принципових цілей і напрямків у діяльності 
державних органів [6, с. 75]. 

Сутність верховенства державної влади полягає в тому, що воно визначає відпо-
відний механізм правових відносин у державі, встановлює загальний правопорядок, пра-
воздатність, права й обов’язки державних органів, суспільних об’єднань, посадових осіб 
і громадян. 

Як наголошував Є. Л. Стрельцов, верховенство державної влади характеризується 
тим, що державна влада за допомогою правотворчості регулює весь комплекс суспіль-
них відносин (за винятком суспільних відносин, які не регулюються правом) у державі. 
Верховенство державної влади всередині країни виражається також в універсальності її 
владної сили, яка розповсюджується на все населення та всі партії і громадські організа-
ції, які діють у цій країни. Це також підкреслюється тим, що влада має такі засоби впли-
ву, якими ніяка інша суспільна структура не володіє [7, с. 54–55]. 

Що стосується незалежності державної влади, В. В. Бєлєвцева, а разом з нею й інші 
науковці, розуміє її як самостійність держави у відносинах з іншими державами [8, с. 8]. При 
цьому ми вважаємо, що дана проблема взагалі не має дискусійного характеру. Справа поля-
гає в тому, що під незалежністю розуміють можливість приймати самостійні рішення, які 
підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів 
[9]. Внаслідок цього логічно розуміти той факт, що незалежність державної влади – це          
непідвладність або непідпорядкованість будь-яким зовнішнім впливам. 

Наступне поняття, яке нам потрібно проаналізувати та з’ясувати його зміст, це 
«територіальна цілісність» України. 

Необхідно наголосити на тому, що як і державний суверенітет, територіальна ці-
лісність закріплюється і передбачається у правовому полі України, а саме: в Конституції 
України і в Декларації про державний суверенітет України.  

Конституція України в ч. 1 ст. 17 наголошує на тому, що захист суверенітету і те-
риторіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу [10]. 

Одночасно з цим у Декларації про державний суверенітет України наголошено на 
тому, що територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою і не може бу-
ти змінена та використана без її згоди [1]. 

В юридичній енциклопедії наголошено, що цілісність та недоторканність терито-
рії держави – один із загальновизнаних принципів сучасного міжнародного права. Недо-
торканність зумовлює насамперед заборону будь-якого посягання однієї держави на те-
риторію іншої. Цілісність означає неприпустимість насильницького розчленування 
території або захоплення та відторгнення (анексії) її частини [11, с. 442].  

В інших довідкових виданнях територіальна цілісність або територіальна недото-
рканність (іноді, рідко – інтегрітет) держави розуміється як принцип міжнародного пуб-
лічного права, згідно з яким територія держави є недоторканною від посягань з боку ін-
ших держав шляхом застосування військової сили або загрози силою [12]. 

Тобто, територіальна цілісність держави – це є недоторканість у межах її кордонів 
і заборона зміни цієї території будь-ким без згоди держави. 

Тому, коли ми наголошуємо на територіальній цілісності України, то маємо на 
увазі таке невід’ємне право України, що полягає в недоторканності її території в межах 
власних кордонів та забороні будь-кому приймати рішення, а разом з цим і реалізовува-
ти його, про зміну цієї території без згоди власне самої України. 

По-друге, як ми вже раніше наголошували, нам потрібно визначитись із розумін-
ням фундаментальних національних інтересів та співвідношенням з ними державного 
суверенітету і територіальної цілісності України. 

Певною мірою ми не ставимо перед собою завдання детально проаналізувати по-
няття фундаментальних національних інтересів, але без визначення власної позиції в 
цьому питанні не можна досягти основної мети нашого наукового дослідження. 

Питання фундаментальних національних інтересів є однією з проблем теорії наці-
ональної безпеки України. Визначаючи зміст даного поняття, необхідно відштовхнутись 
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від понять «фундаментальний» та «національний інтерес».  
Одне із значень терміна «фундаментальний», яке закріплено в різноманітних сло-

вниках української мови, розуміється як головний, основний [13]. Тобто, іншими слова-
ми – те, що створює відповідну основу або базу для інших явищ.  

Щодо поняття «національний інтерес», то в цьому випадку необхідно наголосити 
на тому, що воно закріплено на законодавчому рівні, а саме: в Законі України «Про на-
ціональну безпеку України» (далі – Закон про національну безпеку), і розуміється як 
життєво важливі інтереси людини, суспільства і держави, реалізація яких забезпечує 
державний суверенітет України, її прогресивний демократичний розвиток, а також без-
печні умови життєдіяльності і добробут її громадян [14]. 

Серед науковців найбільш вдало визначила зміст українських національних інте-
ресів С. В. Андрущенко. На її думку, у сучасній геополітиці під національними інте-
ресами розуміють стратегічно важливі цілі, що їх ставить перед собою кожна держава, і 
засоби, за допомогою яких вона планує їх досягти. Українські національні інтереси – це 
життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського народу як 
носія суверенітету й єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і 
держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет країни та її прогресивний роз-
виток. У цьому розумінні національні інтереси є найважливішими завданнями внутріш-
ньої і зовнішньої політики [15, c. 54–57]. 

Враховуючи вищевикладене, під фундаментальними національними інтересами слід 
розуміти базові життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності українського 
народу, реалізація яких забезпечує державний суверенітет України, її прогресивний демок-
ратичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності і добробут її громадян. 

Відповідно до положень ч. 3 ст. 3 Закону про національну безпеку, до фундамен-
тальних національних інтересів України належить: 

1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституцій-
ний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України; 

2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави 
для забезпечення зростання рівня та якості життя населення; 

3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий 
простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного 
договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами [14]. 

Незважаючи на те, що державний суверенітет і територіальна цілісність України в 
цьому випадку виступають складовими елементами цілої низки фундаментальних наці-
ональних інтересів України, ставлення до них є як до першочергових та основних. Збе-
реження та укріплення власного державного суверенітету та своєї території є одним із 
головних, навіть державоутворюючих інтересів будь-якої країни та народу, який там 
мешкає. При цьому український народ і українська держава нічим не відрізняються від 
цивілізованих суспільств нашої планети. Державний суверенітет і територіальна ціліс-
ність України є пріоритетним фундаментальним інтересом, який забезпечує прогресив-
ний демократичний розвиток нашої країни, а також безпечні умови життєдіяльності і 
добробут українських громадян. 

Третій аспект, на якому нам потрібно акцентувати свою увагу, це те, що держав-
ний суверенітет і територіальна цілісність України виступають як об’єкт суспільно небе-
зпечних посягань злочинів, сукупність яких утворює злочинність у цій сфері національ-
ної безпеки, і внаслідок цього розглядається нами як характерна ознака окремого 
різновиду злочинності. 

Будь-яка злочинність, а разом з цим і її різновиди, має властиві тільки їй характе-
рні ознаки, що розкривають основну сутність цього явища і дають можливість виокре-
мити його серед загальної сукупності аналогічних.  

Злочини проти державного суверенітету і територіальної цілісності, як різновид 
злочинності проти основ національної безпеки України, мають певну сукупність харак-
терних ознак. Однією з таких ознак є об’єкт злочинного посягання, а саме – державний 
суверенітет і територіальна цілісність України.  

Іншими словами, сутність питання полягає в тому, що злочин буде належати до 
злочинів проти державного суверенітету і територіальної цілісності тільки в тому випад-
ку, коли він буде своїм суспільно небезпечним діянням завдавати шкоду вищезазначе-
ним фундаментальним національним інтересам України, а саме – її державному сувере-
нітету і територіальній цілісності. В інших ситуаціях, коли від злочинного посягання 
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буде страждати щось інше і навіть інші національні інтереси, це буде вважатись нами як 
підстава віднести цей злочин до будь-якого іншого різновиду злочинності і навіть винес-
ти за межі злочинності проти основ національної безпеки України. 

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, необхідно наголосити на такому: 
‒ державний суверенітет і територіальна цілісність виступають як фундамента-

льні національні інтереси України; 
‒ державний суверенітет України розуміється як влада держави в межах її території; 
‒ територіальна цілісність України – це недоторканність її території в межах її 

кордонів і заборона зміни її будь-ким без згоди України; 
‒ державний суверенітет і територіальна цілісність України визначається як од-

на з характерних ознак, що утворюють зміст злочинів проти державного суверенітету і 
територіальної цілісності України. 
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SUMMARY 

Nosach A.V.  State sovereignty and territorial integrity – fundamental national interests of 
Ukraine. The research is aimed to analyze state sovereignty and territorial integrity as the fundamental 
national interests of Ukraine and to identify them as a characteristic feature of crime in this area. 

To achieve the scientific goal set forth, the content is revealed and an analysis of certain scientific 
aspects is carried out. First, the content and essence of the concepts of «state sovereignty» and «territorial 
integrity» are clarified. Secondly, an understanding of national interests and relations with them of state 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine are provided. Thirdly, the state sovereignty and territorial 
integrity of Ukraine are considered as a characteristic feature of crime in this area. 

State sovereignty is the supremacy of state power within the country and its independence and 
equality in the foreign policy sphere. The main content and essence of state sovereignty is revealed 
through the prism of the analysis of its legally significant features, namely: unity, supremacy and inde-
pendence of state power. 

Territorial integrity is an inalienable right of Ukraine, which consists in the inviolability of its ter-
ritory within its borders and the prohibition of anyone to make a decision, and, with it, to implement it, to 
change this territory without the consent of Ukraine itself. 

The term «national interest» refers to the vital interests of man, society and the state, the realiza-
tion of which is ensured by the state sovereignty of Ukraine, its progressive democratic development, as 
well as safe living conditions and welfare of its citizens. 

In accordance with the provisions of the Law on National Security to the fundamental national in-
terests of Ukraine belongs state sovereignty and territorial integrity. 

Summing up, the following is emphasized: 
- state sovereignty and territorial integrity act as the fundamental national interests of Ukraine; 
- state sovereignty of Ukraine is understood as the power of the state within its territory; 
- the territorial integrity of Ukraine is the inviolability of its territory within its borders and the 

prohibition of its change by anyone without the consent of Ukraine; 
- state sovereignty and territorial integrity of Ukraine are defined as one of the characteristic fea-

tures that form the content of crimes against the state sovereignty and territorial integrity of Ukraine. 
Keywords: state sovereignty, territorial integrity, national interests, fundamental national 

interests of Ukraine, crimes against state sovereignty and territorial integrity. 
 
 


