
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

   

БАБІЙ АЛЛА ЮРІЇВНА 

 

УДК 343.326(477) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ЕКСТРЕМІЗМУ В УКРАЇНІ 

 

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і 

текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело  

_________________ А. Ю. Бабій  

 

Науковий керівник: Костенко Олександр Миколайович,  

доктор юридичних наук, професор,  

академік Національної академії правових наук України,  

заслужений діяч науки і техніки України 

 

 

 

Київ – 2021



АНОТАЦІЯ 
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Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- 

виконавче право. – Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної 

академії наук України. Інститут держави і права імені В.М. Корецького 

Національної академії наук України, Київ, 2021. 

Комплексно проаналізовано проблеми кримінально-правової протидії 

екстремізму в Україні. На підставі цього сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства в частині встановлення кримінальної 

відповідальності за  пропаганду та поширення ідеології екстремізму, в тому числі 

поширення екстремістських матеріалів. 

Охарактеризовано зміст екстремізму як соціального явища і правової категорії. 

Встановлено, що українські дослідники та фахівці визнають серйозність небезпеки 

екстремізму. В юридичній, політологічній та філософській літературі розроблено 

сотні визначень екстремізму, які відображають різні аспекти цього явища. 

Розглянуто соціальну сутність екстремізму з точку зору філософії, політології, 

соціології та права. Встановлено, що екстремізм являє собою багатоаспектне 

соціальне явище, яке має соціальну обумовленість та набуває різноманітних форм 

проявів ворожості до загальноприйнятих соціальних цінностей. 

Наголошується на тому, що ефективність протидії тому чи іншому негативному 

соціальному явищу в значній мірі залежить від правильного розуміння його 

сутності. Законодавство України, на жаль, не містить визначення поняття 

«екстремізм» та похідних від нього понять. Встановлено, що серед вчених-юристів 

відсутня єдність підходів до розуміння екстремізму. Підтримано підхід, згідно якого 

екстремізм при будь-якому трактуванні є певною крайністю у своїх проявах та може 

виражатися в ненасильницьких діяннях. Констатовано, що в науковій літературі 

існують різні підходи щодо співвідношення екстремізму і тероризму. Підтримано 

підхід, згідно якого тероризм і сепаратизм у певних випадках можуть виступати 

різновидами екстремізму. 



Розглянуто міжнародний аспект проблеми протидії екстремізму. Констатовано, 

що досі не укладено жодної міжнародної угоди під егідою ООН, Європейського 

Союзу та Ради Європи, спеціально присвяченої питанням екстремізму. Встановлено, 

що міжнародно-правові документи ООН, Європейського Союзу та Ради Європи не 

містять дефініцій екстремізму.  

Узагальнено основні концепції розуміння екстремізму. Підтримано підхід, 

згідно якого до складових екстремізму належать: екстремістська ідеологія, яка є 

теоретичною основою екстремізму; екстремістська діяльність, яка є реалізацією, 

втіленням екстремістської ідеології; екстремістська організація, яка є формою 

соціальних організацій екстремістської діяльності. 

Розглянуто зміст екстремізму як правової категорії. Встановлено, що за 

вчинення екстремістських діянь законодавством України передбачена не лише 

кримінальна, а й адміністративна відповідальність. Запропоновано авторське 

визначення екстремізму, під яким пропонується розуміти суспільно небезпечну 

діяльність, яка полягає у вчиненні умисних протиправних діянь з екстремістських 

мотивів або з метою досягнення екстремістських цілей. 

Встановлено, що в юридичній літературі частина вчених помилково не 

розмежовують між собою поняття екстремізму та екстремістської діяльності. 

Доцільно розмежувати «екстремізм» і «екстремістська діяльність» як 

взаємообумовлені, але не рівнозначні між собою поняття. Поняття «екстремізм» є 

більш ширшим та включає в себе поняття «екстремістська діяльність» як одну зі 

своїх складових. Екстремістська діяльність виступає безпосереднім проявом 

екстремізму та охоплює переважно протиправні форми (прояви) екстремізму. Під 

екстремістською запропоновано розуміти діяльність, яка охоплює: організацію, 

підготовку та вчинення екстремістських актів; підбурювання, втягнення та публічні 

заклики до вчинення екстремістських актів; погрози вчинення екстремістських 

актів; створення та фінансування незаконних збройних формувань, екстремістських 

груп та організацій з метою вчинення екстремістських актів; вербування, навчання, 

озброєння та фінансування особи з метою вчинення екстремістського акту; 

пропаганду і поширення ідеології екстремізму, в тому числі шляхом 

розповсюдження екстремістських матеріалів. 



Проведено дослідження соціальної обумовленості кримінально-правових норм 

у сфері протидії екстремізму. Проаналізовано нормативні та кримінологічні фактори 

соціальної обумовленості антиекстремістських кримінально-правових заборон. 

Встановлено достатньо високий ступінь суспільної небезпеки екстремістських 

злочинів, що обумовлює необхідність протидії їм кримінально-правовими засобами.  

Проаналізовано доктринальні підходи вчених щодо розуміння сутності 

екстремістських злочинів. Проаналізовано зміст екстремістського злочину у 

міжнародно-правових актах та антиекстремістських законах деяких іноземних 

держав. З’ясовано, що серед українських вчених відсутня одностайність у назві, 

позначення екстремістських діянь. Аргументованим видається використання в 

юридичній літературі та нормативних актах поняття «екстремістські злочини» з 

точки зору особливої правової природи злочинних проявів екстремізму та для 

усунення термінологічної плутанини, вирішення завдань запобігання та протидії 

злочинності у цій сфері. Запропоновано авторське визначення екстремістського 

злочину у вузькому розумінні (екстремістського акту). 

       Розглянуто питання про належність злочинів, передбачених КК України, до 

екстремістських. Встановлено, що міжнародно-правові документи ООН, 

Європейського Союзу та Ради Європи не містять переліку екстремістських діянь (за 

винятком терористичних). Аналіз доктринальних підходів вчених дозволив 

визначити систему екстремістських злочинів, перелік яких не є вичерпним. 

Встановлено, що норми, які передбачають відповідальність за вчинення 

екстремістських злочинів, передбачені різними розділами Особливої частини КК 

України. 

Встановлено, що у науці кримінального права наявні різні підходи до 

класифікації екстремістських злочинів, в основу яких покладені різні критерії. 

Наявні класифікації цих діянь неоднозначні та викликають багато суперечок, 

оскільки носять розрізнений та несистемний характер, а також спрямовані 

переважно на обгрунтування бачення конкретної авторської позиції дослідника.  

Запропоновано виділяти не лише екстремістські злочини (екстремістські акти 

або акти екстремізму, тобто екстремістські злочини у вузькому розумінні), але й 

злочини, пов’язані з екстремістською діяльністю, в тому числі ті, які пов’язані з 

функціонуванням екстремістської організації (екстремістські злочини у широкому 

розумінні). Запропоновано поширити дію антиекстремістського законодавства не



лише на екстремістські акти, а також на злочини, що вчиняються при здійсненні 

екстремістської діяльності та безпосередньо пов’язані з нею. 

Запропоновано класифікувати екстремістські злочини за родовим об’єктом 

посягання. Аргументованим видається виділення таких різновидів екстремістських 

діянь –  терористичні злочини; «сепаратистські» злочини; злочини, вчинені з 

мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (злочини нетерпимості); 

інші злочини, вчинені з екстремістських мотивів або спрямовані на досягнення 

екстремістських цілей.   

Проаналізовано об’єкт екстремістських злочинів. Встановлено, що 

екстремістські злочини є багатооб’єктними злочинами, які заподіюють або ставлять 

під загрозу заподіяння шкоди широке коло суспільних відносин. До родових 

об’єктів екстремістських діянь можуть у певних випадках належати: основи 

національної безпеки України; життя та здоров’я особи; виборчі, трудові та інші 

особисті права і свободи людини і громадянина; безпека руху та експлуатації 

транспорту; громадська безпека; громадський порядок та моральність тощо. 

Проаналізовано підходи до визначення змісту об’єктивної сторони злочинів, що 

розглядаються. З’ясовано, що за особливістю конструкції об’єктивної сторони склад 

екстремістського злочину може бути формальним, матеріальним, формально-

матеріальним або усіченим. Підтримано позицію, відповідно до якої екстремістські 

злочини можуть вчинятися як шляхом вчинення дії, так і бездіяльності. Зокрема 

шляхом бездіяльності можуть бути вчинені злочини, передбачені статтями 112 та 

443 КК України. Встановлено, що склади екстремістських злочинів можуть 

передбачати як фізичні, так і інформаційні дії.  

Встановлено, що суб’єкт складів екстремістських злочинів загальний: осудна 

фізична особа, яка досягла загального віку кримінальної відповідальності – 16 років. 

Разом з тим суб’єкт деяких екстремістських складів злочинів (екстремістських 

актів), відповідальність за які передбачена ст.ст. 112, 113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 

122 (ч. 2), 258, 278, 349, 443 КК України – це осудна фізична особа, яка досягла 14 

років.  

З’ясовано, що екстремістські злочини характеризуються умисною формою 

вини. Аргументується підхід, відповідно до якого феномен екстремізму передусім 

визначається специфічними мотивами та цілями його злочинних проявів, які 

слугують підставою для виділення екстремістських злочинів. Встановлено 



екстремістські мотиви та екстремістські цілі у диспозиціях відповідних складів 

злочинів, передбачених Особливою частиною КК України. 

Визначено стан антиекстремістського законодавства України, який викликає 

обгрунтовану критику з боку вчених та фахівців. Розглянуто проблеми 

криміналізації екстремізму (екстремістської діяльності). Зроблено висновок про те, 

що кримінальна відповідальність за екстремізм та, зокрема, політичний екстремізм, 

як явище взагалі неможлива, а може наставати лише за конкретні злочинні діяння, в 

яких він проявляється. Доведено хибність спроб звести екстремізм (екстремістську 

діяльність) чи політичний екстремізм до конкретного складу злочину. 

Визначено основні напрями вдосконалення вітчизняного антиекстремістського 

законодавства: 1) розробка проєктів міжнародних антиекстремістських конвенцій; 2) 

розробка спеціальних та вдосконалення чинних норм Кримінального кодексу, які 

передбачають відповідальність за злочини, пов’язані з можливими проявами 

екстремізму; 3) розробка і вдосконалення норм, які виконують певну профілактичну 

роль щодо екстремізму; 4) нормативне врегулювання діяльності органів державної 

влади та їх окремих структур щодо протидії екстремізму. Обгрунтована 

необхідність ухвалення спеціального закону про протидію екстремізму. Доведено 

доцільність розробки та ухвалення концепції протидії екстремізму та відповідної 

програми заходів, що у сукупності зі спеціальним антиекстремістським законом та 

спеціальними антиекстремістськими нормами КК України утворить нормативну 

основу для системної протидії цьому негативному явищу. Встановлено, що наявні в 

іноземному законодавстві спеціальні антиекстремістські кримінально-правові норми 

переважно передбачають відповідальність за пропаганду екстремізму і поширення 

екстремістських матеріалів. Запропоновано доповнити Особливу частину КК 

України статтею 1101 «Пропаганда чи поширення ідеології екстремізму».  

Ключові слова: екстремізм, екстремістський злочин, екстремістська 

діяльність, екстремістські мотиви, екстремістські цілі, екстремістський акт, 

ідеологія екстремізму, екстремістські матеріали. 
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Babii A.Y. Criminal law countering of extremism in Ukraine. – Qualification 

scientific work as a manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences specializing in 12.00.08 − 

Criminal Law and Criminology, Criminal Executive Law. − V.M. Koretsky Institute of 

State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine. V.M. Koretsky Institute of 

State and Law of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The problems of criminal law countering of extremism in Ukraine are 

comprehensively analyzed. Based on this, proposals were formulated to improve the 

current legislation in terms of establishing criminal liability for the propaganda or 

spreading of the ideology of extremism, including the distribution of extremist materials. 

The content of extremism as a social phenomenon and a legal category is 

characterized. It has been established that Ukrainian researchers and experts recognize the 

seriousness of the danger of extremism. Hundreds of definitions of extremism have been 

developed in the legal, political science and philosophical literature that reflect various 

aspects of the phenomenon. The social essence of extremism from the point of view of 

philosophy, political science, sociology and law is considered. It is established that 

extremism is a multifaceted social phenomenon, which has a social conditionality and 

takes various forms of hostility to generally accepted social values. 

It is emphasized that the effectiveness of counteracting a negative social phenomenon 

largely depends on a correct understanding of its essence. The legislation of Ukraine does 

not contain a definition of the concept of «extremism» and its derivatives. It has been 

established that there is no unity of approaches to understanding extremism among legal 

researchers. The approach is supported, according to which extremism in any 

interpretation is a certain extreme in its manifestations and can be expressed in non-violent 

acts. It is stated that in the scientific literature there are different approaches to the 

relationship between extremism and terrorism. The approach that terrorism and separatism 

can in some cases be a form of extremism is supported. 

The international aspect of the problem of counteracting extremism is considered. It 

was stated that no international agreement has been concluded so far under the auspices of 

the UN, the European Union and the Council of Europe, specifically on extremism.



International legal documents of the UN, the European Union and the Council of Europe 

do not contain definitions of extremism. 

The main concepts of understanding extremism are summarized. We support the 

approach according to which the components of extremism include: extremist ideology, 

which is the theoretical basis of extremism; extremist activity, which is the 

implementation, embodiment of extremist ideology; extremist organization, which is a 

form of social organizations of extremist activity. 

The content of extremism as a legal category is considered. It is established that the 

legislation of Ukraine provides not only criminal, but also administrative responsibility for 

committing extremist acts. The author’s definition of extremism, under which it is 

proposed to understand socially dangerous activity, which consists of the commission of 

intentional illegal acts from extremist motives or with the purpose of achieving extremist 

intents, is offered. 

It has been established that in the legal literature, some scholars mistakenly do not 

distinguish between the concepts of extremism and extremist activity. It is advisable to 

distinguish between «extremism» and «extremist activity» as interdependent, but not 

equivalent concepts. The concept of «extremism» is broader and includes the concept of 

«extremist activity» as one of its components. Extremist activity is a direct manifestation 

of extremism and covers mainly illegal forms (manifestations) of extremism. It is proposed 

under extremist to understand the activity that includes: organizing, preparing and 

committing extremist acts; inciting, engaging and publicly calling for extremist acts; 

threatening to commit extremist acts; creating and financing illegal armed groups, 

extremist groups and organizations to commit extremist acts; recruiting, training, arming 

and financing a person to commit an extremist act; propagating and spreading extremist 

ideology, including by distributing extremist materials. 

The research of social conditionality of criminal-legal norms in the sphere of 

counteraction to extremism was carried out. Regulatory and criminological factors of 

social conditionality of anti-extremist criminal-legal prohibitions were analyzed. A rather 

high degree of public danger of extremist crimes was established, which stipulates the 

necessity of counteraction to them by criminal-legal means. 

The doctrinal approaches of scientists to the understanding of the essence of 

extremist crimes are analyzed. The content of extremist crime in international legal acts 

and anti-extremist laws of some foreign states was analyzed. It was found out that among



Ukrainian scientists there is no unanimity in naming the extremist actions. The use of the 

concept of «extremist crimes» in the legal literature and normative acts in terms of the 

special legal nature of criminal manifestations of extremism and to eliminate 

terminological confusion, solve the problems of prevention and counteraction to crime in 

this area is argued. The author’s definition of an extremist crime in the narrow sense (an 

extremist act) is proposed. 

The questions of belonging of the crimes under the Criminal Code of Ukraine to the 

extremist were considered. It was found that international legal documents of the UN, the 

European Union and the Council of Europe do not contain a list of extremist acts 

(excluding terrorist). The analysis of doctrinal approaches of scientists allowed to 

determine the system of extremist crimes, the list of which is not exhaustive. It is 

established that the norms providing for liability for committing extremist crimes are 

provided for by various sections of the Special part of the Criminal code of Ukraine. 

It is established that in the science of criminal law there are different approaches to 

the classification of extremist crimes, which are based on different criteria. The existing 

classifications of these acts are ambiguous and cause a lot of controversy, as they are 

fragmented and unsystematic, and are aimed primarily at substantiating the vision of a 

particular author’s position of the researcher. 

It is proposed to distinguish not only extremist crimes (extremist acts or acts of 

extremism, i.e. extremist crimes in a narrow sense), but also crimes related to extremist 

activity, including those related to the functioning of an extremist organization (extremist 

crimes in a broad sense). It is proposed to extend the scope of anti-extremist legislation not 

only to extremist acts, but also to crimes committed while carrying out extremist activity 

and directly related to it. 

It is proposed to classify extremist crimes according to the generic object of 

encroachment. The following varieties of extremist acts are argued: terrorist crimes; 

«separatist» crimes; crimes motivated by racial, national or religious intolerance (crimes of 

intolerance) other crimes committed with extremist motives or aimed at achieving 

extremist intents. 

The object of extremist crimes has been analyzed. It has been established that 

extremist crimes are very specific crimes that inflict or threaten to harm a wide range of 

public relations. The generic objects of extremist acts may in certain cases include: the 

fundamentals of the national security of Ukraine; human life and health; electoral, labor



and other personal rights and freedoms of man and citizen; traffic safety and transport 

operation; public safety; public order and morality and the like. 

Approaches to determining the content of the objective side of the crimes under 

consideration were analyzed. It was found out that according to the peculiarities of the 

structure of the objective side of the composition of the extremist crime can be formal, 

material, formal-material or truncated. The position according to which extremist crimes 

can be committed both by action and inaction was supported. In particular, the crimes 

under articles 112 and 443 of the Criminal сode of Ukraine can be committed by inaction. 

It is established that the corpus delicti of extremist crimes may involve both physical and 

informational actions. 

It was established that the subject of the extremist crimes is common: a sane 

individual who has reached the general age of criminal responsibility – 16 years. At the 

same time the subject of some extremist crimes (extremist acts) for which responsibility is 

provided by articles 112, 113, 115 (item 14 part 2), 121 (part 2), 122 (part 2), 258, 278, 

349, 443 of the Criminal code of Ukraine is the sane physical person who has reached 14 

years. 

It was found out that extremist crimes are characterized by intentional form of guilt. 

An approach is argued according to which the phenomenon of extremism is first 

determined by specific motives and intents of its criminal manifestations, which serve as 

the basis for identifying extremist crimes. The extremist motives and extremist intents in 

dispositions of corresponding corpus delicti of crimes provided for by the Special part of 

the Criminal code of Ukraine are established. 

The state of anti-extremist legislation of Ukraine, which causes reasonable criticism 

on the part of scientists and specialists, was determined. The problems of criminalization 

of extremism (extremist activity) are considered. It is concluded that criminal 

responsibility for extremism and, in particular, political extremism as a phenomenon is 

generally impossible, and can only occur for specific criminal acts in which it manifests 

itself. The erroneousness of attempts to reduce extremism (extremist activity) or political 

extremism into a specific corpus delicti has been proven. 

The main directions of improvement of domestic anti-extremist legislation are 

determined: 1) development of draft international anti-extremist conventions; 2)



development of special and improvement of existing norms of the Criminal code that 

provide liability for crimes related to possible manifestations of extremism; 3) 

development and improvement of norms that perform a certain preventive role regarding 

extremism; 4) normative regulation of the activities of state authorities and their individual 

structures to counter extremism. The necessity of adopting a special law on countering 

extremism has been substantiated. The expediency of the development and adoption of the 

concept of countering extremism and the corresponding program of measures, which, in 

combination with the special anti-extremist law and special anti-extremist norms of the 

Criminal сode of Ukraine, form a normative basis for systematic counteraction to this 

negative phenomenon has been proved. It was found that the special anti-extremist 

criminal law norms available in the foreign legislation mainly provide for liability for 

propaganda of extremism and distribution of extremist materials. It is proposed to 

supplement the Special part of the Criminal code of Ukraine with article 1101 

«Propaganda or spreading of extremist ideology». 

Key words: extremism, extremist crime, extremist activity, extremist motives, 

extremist intents, extremist act, extremist ideology, extremist materials. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтуваність теми дослідження. Підвищена увага до екстремізму та його 

теоретичне осмислення у сучасних умовах обумовлене, насамперед, актуалізацією 

його проявів. Дослідження екстремізму як соціального явища і правової категорії 

розпочалось в Україні порівняно недавно, хоча екстремізм як явище відомий давно. 

Проблема екстремізму є надзвичайно актуальною для світового співтовариства, але 

разом з тим констатується явно недостатній рівень наукової розробленості цієї 

проблеми в Україні. Ефективна протидія цьому явищу передбачає не лише розробку 

теоретичної концепції екстремізму, а й наявність законодавчого забезпечення 

протидії таким злочинам. 

Екстремізм являє собою багатогранне явище, яке здатне проявлятися в різних 

соціальних сферах і в різних формах. Екстремізм використовує для досягнення своїх 

цілей методи насильницького характеру, методи інформаційно-пропагандистського 

та психологічного впливу, а також організаційні методи. Правова природа та 

сутність феномену екстремізму серед вчених та фахівців чітко не визначені.  

Незважаючи на небезпеку екстремізму, в Україні досі відсутні спеціальний 

антиекстремістський закон та спеціальні антиекстремістські кримінально-правові 

норми. Одна з головних проблем у контексті протидії екстремізму полягає у 

відсутності нормативно закріпленого визначення екстремізму та похідних від нього 

понять у законодавстві України. Виникла нагальна потреба у правовому реагуванні 

на зростаючі загрози екстремізму, наданні його проявам в Україні належної 

кримінально-правової оцінки.  

Окремі аспекти проблеми кримінально-правової протидії екстремізму були 

висвітлені у працях українських вчених, а саме: В.Ф. Антипенка, Ю.В. Безсусідньої, 

А.М. Благодарного, В.І. Боярова, В.О. Глушкова, Д.В. Дорохіна, В.П. Ємельянова, 

Ю.Б. Ірхи, О.О. Кваші, В.П. Климчука, В.В. Колоскова, О.М. Костенка, І.О. 

Криворучка, В.Н. Кубальського, С.Є. Кучерини, Б.Д. Леонова, С.Я. Лихової, 

В.А. Ліпкана, В.В. Майорова, С.М. Мохончука, Т.І. Нагаєвої, Л.В. Новікової, А.В. 

Носача, Д.О. Олєйнікова, В.Л. Ортинського, Б.М. Петренка, А.С. Політової, Д.С. 

Савочкіна, О.Г. Семенюка, М.В. Семикіна, І.Р. Серкевич, Є.Д. Скулиша, М.П. 
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Стрельбицького, В.І. Тимошенко, А.О. Тодосієнко, В.Л. Тикви, Е.В. Федосова, О.А. 

Чувакова, О.В. Шамари та інших. У 2019 році були захищені кандидатські 

дисертації: Д.В. Дорохіним «Кримінологічна характеристика та запобігання 

релігійному екстремізму» та В.Д. Гожій «Адміністративно-правове забезпечення 

протидії екстремізму в Україні». Проте слід констатувати відсутність комплексних 

напрацювань кримінально-правових засад протидії цьому небезпечному явищу, про 

що свідчить відсутність у кримінально-правовій науці дисертаційних та 

монографічних досліджень, присвячених проблемі екстремізму. 

Все наведене вище свідчить про актуальність і важливість теми, обраної 

для наукового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано у межах тем науково-дослідної роботи відділу проблем 

кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. 

М. Корецького НАН України: «Проблеми забезпечення правопорядку засобами 

кримінальної юстиції (в контексті європейських стандартів)» (ІІІ кв. 2014 р. – ІV кв. 

2016 р., номер державної реєстрації 0114U003872); «Проблеми підвищення 

ефективності кримінальної юстиції України» (І кв. 2017 р. – ІV кв. 2019 р., номер 

державної реєстрації 0117U002703); «Проблеми модернізації теорії і практики 

протидії злочинності» (І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р.). 

Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Інституту держави і права 

імені В.М. Корецького НАН України (протокол № 8 від 22 грудня 2015 р.) та 

уточнена (протокол № 11 від 19 грудня 2019 р.).  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 

розробці теоретичних засад кримінально-правової протидії екстремізму в Україні. 

Вказана мета обумовила постановку та необхідність вирішення таких завдань: 

– визначити поняття екстремізму та встановити його сутність як соціального 

явища та правової категорії; 

– встановити співвідношення понять «екстремізм» і «екстремістська 

діяльність»;  

– визначити соціальну обумовленість кримінально-правових норм у сфері 

протидії екстремізму; 
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– сформулювати поняття екстремістського злочину; 

– визначити систему та види екстремістських злочинів у КК України; 

– встановити об’єктивні ознаки екстремістських злочинів;  

– з’ясувати особливості суб’єктивних ознак екстремістських злочинів; 

– визначити основні напрями вдосконалення законодавства про 

відповідальність за вчинення екстремістських злочинів. 

Об’єктом дослідження є порядок суспільних відносин у сфері протидії 

екстремізму засобами кримінальної юстиції. 

Предметом дослідження є кримінально-правова протидія екстремізму в 

Україні. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої в 

роботі мети та завдань дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічну основу 

роботи становить комплексний підхід до розгляду екстремізму. Під час здійснення 

дослідження використовувалися, по-перше, загальні положення матеріалістичної 

діалектики та теорії пізнання; по-друге, напрацювання кримінально-правової 

доктрини. 

Застосування міждисциплінарного підходу дозволило сформувати уяву про 

екстремізм як багатоаспектне явище, що набуло різноманітних форм проявів в 

сучасних умовах. Формально-догматичний метод, заснований на використанні 

правил формальної логіки для пізнання права, слугував аналізу норм статей 

Особливої частини КК України, які передбачають відповідальність за злочинні 

прояви екстремізму. Метод індукції, зокрема, сприяв визначенню змістовних ознак 

понять «екстремістські злочини» і «екстремізм». Метод системного аналізу 

використаний при дослідженні антиекстремістського законодавства України як 

своєрідної системи, а також для визначення стратегічних напрямів його 

вдосконалення. Порівняльно-правовий метод використовувався для дослідження 

положень кримінального законодавства іноземних держав, що дало змогу 

сформулювати ряд пропозицій стосовно подальшого вдосконалення законодавства 

України в цій сфері. Логіко-семантичний метод використовувався при розмежуванні 

та уточненні понять і термінів, аналізі змістовного значення деяких правових 
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категорій, що виступають базовими у цій сфері протидії – екстремізм, 

екстремістські злочини, екстремістська діяльність.  

Нормативною основою дослідження є Конституція України, міжнародно-

правові акти, кримінальне законодавство України та деяких іноземних держав, інші 

закони та підзаконні нормативно-правові акти України, законодавчі акти деяких 

іноземних держав. 

Науково-теоретичну основу дисертації становлять наукові праці із загальної 

теорії права, міжнародного права, кримінального права та інших галузей права, 

кримінології, філософії, політології, соціології, психології, а також енциклопедичні 

та довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в українській юридичній науці дослідженням проблем кримінально-

правової протидії екстремізму. Найбільш важливі положення, висновки 

та пропозиції, що сформульовані в дисертації та містять ознаки новизни, такі: 

вперше: 

1) обгрунтована доцільність криміналізації пропаганди і поширення ідеології 

екстремізму шляхом доповнення статтею 1101 розділу І Особливої частини КК 

України; 

2) запропоновано розглядати екстремістські злочини у вузькому та широкому 

розуміннях. У вузькому розумінні до екстремістських злочинів (екстремістських 

актів) можуть належати злочини, передбачені статтями 109, 110, 112, 113, 115 (п. 14 

ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 129 (ч. 2), 161, 258, 260, 266, 178, 179, 

180, 278, 294, 300, 341, 349, 4361, 439, 442, 443, 444 та іншими статтями КК України, 

вчинені з екстремістських мотивів або з метою досягнення екстремістських цілей. В 

широкому розумінні до екстремістських можуть належати злочини, пов’язані з 

екстремістською діяльністю (статті 109 (ч. 2), 110 (ч. 1), 1102, 111, 2581, 2582, 2583, 

2584, 2585, 260 (ч. 3), 263, 295, 436, 442 (ч. 2), 447 та інші статті КК України). Такий 

підхід обумовлений необхідністю забезпечення системної протидії екстремізму та 

розробки системи специфічних заходів для кожного з наведених різновидів 

екстремістських злочинів;  
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3) з метою забезпечення термінологічної єдності щодо нормативного 

позначення екстремістських діянь обґрунтована доцільність виокремлення такого 

виду злочинів, як екстремістські, що обумовлено особливою правовою природою 

злочинних проявів екстремізму та сприятиме визначенню завдань, засобів та 

організаційно-правових засад протидії екстремізму. Визначено поняття 

екстремістського злочину (екстремістського акту) як передбаченого КК умисного 

суспільно небезпечного діяння, яке вчинене з екстремістських мотивів або з метою 

досягнення екстремістських цілей;  

4) визначено систему екстремістських злочинів, яку становлять такі групи 

суспільно небезпечних посягань: 1) терористичні злочини; 2) «сепаратистські» 

злочини; 3) злочини, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості (злочини нетерпимості); 4) інші злочини, вчинені з екстремістських 

мотивів або спрямовані на досягнення екстремістських цілей. Варто при цьому 

врахувати, що терористичні злочини, «сепаратистські» злочини та злочини 

нетерпимості належать до екстремістських не безумовно; 

удосконалено: 

5) науково обгрунтоване визначення поняття «екстремізм», під яким слід 

розуміти суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у вчиненні умисних 

протиправних діянь з екстремістських мотивів або з метою досягнення 

екстремістських цілей; 

6) розуміння феномену екстремізму, який у значній мірі визначається 

специфічними мотивами та цілями його злочинних проявів, що слугує підставою 

для їх виділення в окрему групу екстремістських злочинів. Саме екстремістські 

мотиви або цілі як обов’язкові ознаки суб’єктивної сторони екстремістських 

злочинів відображають специфіку останніх. Екстремістські цілі за своїм змістом 

охоплюють терористичні та сепаратистські цілі; 

7) розуміння змісту екстремістських мотивів, які не обмежуються расовою, 

національною чи релігійною нетерпимістю. При вчиненні екстремістських злочинів 

можуть мати місце корисливі мотиви, помста чи інші мотиви. Як свідчить 

системний аналіз положень Особливої частини КК України, до екстремістських 

мотивів у певних випадках можуть належати: мотиви расової, національної чи 
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релігійної нетерпимості; бажання не допустити чи припинити державну чи 

громадську діяльність певної особи, змінити її характер тощо;  

8) розуміння змісту екстремістських цілей злочинів, до яких, як свідчить  

системний аналіз положень Особливої частини КК України, у певних випадках 

можуть належати: насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або 

захоплення державної влади; зміна меж території (державного кордону) України; 

ослаблення держави; розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі в 

країні, окремому її регіоні чи районі; залякування населення, провокація воєнного 

конфлікту (або війни), провокація міжнародного ускладнення, вплив на прийняття 

рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями 

громадян, юридичними особами, міжнародними організаціями, привернення уваги 

громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного 

(терориста) тощо;  

набули подальшого розвитку: 

9) положення про соціальну обумовленість антиекстремістських кримінально-

правових заборон. Аналіз положень законодавства України засвідчив наявність 

нормативних факторів соціальної обумовленості антиекстремістських кримінально-

правових заборон. Кримінологічними факторами соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм у сфері протидії екстремізму є: суспільна небезпечність 

(яка є підвищеною у випадку екстремістських діянь) та відносна поширеність 

екстремістських злочинів. Достатньо високий ступінь суспільної небезпеки 

екстремістських злочинів обумовлює необхідність протидії їм кримінально-

правовими засобами; 

10) положення про зміст екстремістської діяльності, яка охоплює: організацію, 

підготовку та вчинення екстремістських актів; підбурювання, втягнення та публічні 

заклики до вчинення екстремістських актів; погрози вчинення екстремістських 

актів; створення та фінансування незаконних збройних формувань, екстремістських 

груп та організацій з метою вчинення екстремістських актів; вербування, навчання, 

озброєння та фінансування особи з метою вчинення екстремістського акту; 
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пропаганду і поширення ідеології екстремізму, в тому числі шляхом 

розповсюдження екстремістських матеріалів;  

11) положення про доцільність в аспекті забезпечення правової, передусім 

кримінально-правової, протидії розмежування екстремізму як соціального явища і 

як правової категорії. Сучасний екстремізм як соціальне явище структурно 

неоднорідний, багатогранний і може набувати нових форм проявів ворожості до 

загальноприйнятих соціальних цінностей. Екстремізм як соціальне явище 

утворюють наступні складові: ідеологія екстремізму (базис екстремістських 

практик), екстремістська діяльність (втілення у життя екстремістської ідеології) та 

екстремістська група чи організація (форма соціальної організації екстремістської 

діяльності). Екстремізм як правова категорія являє собою сукупність протиправних 

екстремістських діянь, за вчинення яких передбачена кримінальна або 

адміністративна відповідальність;  

12) положення про систему екстремістських злочинів, що обумовлено 

передусім різноманітністю форм проявів екстремізму. Кримінально-правові норми 

про відповідальність за екстремістські злочини не систематизовані та передбачені 

різними розділами КК України (це розділи І, ІІ, V, IX, XI, XІІ, XV, XX та ін. 

Особливої частини КК); 

13) наукова позиція про доцільність розробки та ухвалення спеціального закону 

про протидію екстремізму, який виконуватиме координуючу щодо міжгалузевого 

законодавства функцію у сфері протидії екстремізму. Ухвалення спеціального 

закону про протидію екстремізму матиме запобіжний ефект та сприятиме 

упорядкуванню понятійного апарату у сфері протидії екстремізму. Розробка та 

ухвалення концепції протидії екстремізму, програми заходів, спеціального 

антиекстремістського закону, відповідних підзаконних актів, удосконалення КК у 

сфері протидії екстремістським злочинам утворить нормативну основу для 

системної протидії цьому негативному явищу.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені 

в дисертації висновки й рекомендації стосовно протидії екстремізму у кримінальному 

праві України можуть бути використані у таких сферах:  
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– науково-дослідницькій – для подальшого дослідження проблем протидії 

екстремізму у кримінальному праві України (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у наукову діяльність Інституту держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України від 18 лютого 2021 року);  

– нормотворчій – для подальшого вдосконалення законодавства України про 

кримінальну відповідальність у сфері протидії екстремістським злочинам, зокрема, 

під час підготовки доповнень до Особливої частини КК України щодо введення 

відповідальності за пропаганду і поширення ідеології екстремізму;  

– правозастосовній – під час реалізації кримінально-правової політики у сфері 

протидії екстремізму;  

– у навчальній – під час викладання кримінального права України, підготовки 

відповідних розділів підручників, навчальних посібників і відповідних розділів 

науково-практичних коментарів законодавства про кримінальну відповідальність 

(акт впровадження результатів дослідження у навчальний процес Чернівецького 

юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» 

від 23 лютого 2021 року № 34/21). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертації обговоровалися на ІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права» (м. Київ, 

24 квітня 2020 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя 

сучасної України» (м. Одеса, 15 травня 2020 р.), міжнародній науково-практичній 

конференції «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» 

(м. Львів, 06 листопада 2020 р.). 

Публікації. Основні результати та висновки дисертації викладені в 12 

публікаціях, з яких вісім статей опубліковано у фахових періодичних виданнях 

України, одна – у науковому фаховому виданні країни Євросоюзу (Словаччина), а 

також трьох тезах доповідей на всеукраїнській та міжнародних науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ЕКСТРЕМІЗМУ 

 

1.1. Екстремізм як соціальне явище і правова категорія: сутність і зміст 

 

Однією з найгостріших проблем сучасності є екстремізм, який виявляється в 

політичній, економічній, соціальній, релігійній та інших сферах суспільного життя. 

Екстремізм перетворився на одну з серйозних проблем безпеки, з якою людство 

увійшло в XXI століття. У різних формах прояву екстремісти загрожують безпеці 

багатьох держав та їх громадян, спричиняють істотні політичні, економічні й 

моральні втрати, психологічно впливають на великі маси населення, забирають 

життя невинних людей [1, c. 22]. 

Дослідники доводять, що екстремістськими діяннями охоплено усе населення 

Землі [2, c. 19]. Екстремізм набуває загальнопланетарного характеру та може 

вважатися новою глобальною проблемою, небезпечною для світового 

співтовариства [3, с. 5]. Насильницький екстремізм, який йде врозріз з 

загальнолюдськими цінностями, за своєю природою носить глобальний характер. В 

його основі – комплекс особистісних, соціальних та ідеологічних чинників, які по-

різному впливають на поведінку різних людей (п. 59 Плану дій з попередження 

насильницького екстремізму ГА ООН 2015 р.) [4].  

Вітчизняний дослідник проблем екстремізму Д.В. Дорохін вважає, що, 

враховуючи ментальність народу України, багатовікове співіснування на її території 

різних націй і народностей, безконфліктний розвиток різних релігійних конфесій та 

інші фактори, стверджувати про масові прояви екстремізму в нашій країні немає 

підстав [5, c. 4]. Проте не поділяємо думку вченого про те, що екстремістські прояви 

досить рідко реєструються в Україні [1, c. 20], оскільки офіційні дані 

правоохоронних органів свідчать про зовсім інше. 

Українські дослідники та фахівці визнають серйозність небезпеки екстремізму. 

Так, професор В.І. Тимошенко вказує, що нині екстремізм присутній в усіх сферах 

суспільного життя, він чинить деструктивний вплив на розвиток суспільства, 
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перешкоджає встановленню громадянської злагоди, втіленню в життя конкретної 

державної політики, у тому числі й проведенню соціально-економічних перетворень 

[6, c. 24]. Вітчизняний дослідник А.В. Носач розглядає екстремістську діяльність в 

Україні як головну загрозу суверенітету та територіальній цілісності України. На 

фоні триваючого конфлікту на сході країни, радикалізації суспільства на перший 

план, як зазначає вчений, виходить проблема протидії екстремістській діяльності. 

Екстремізм становить значну небезпеку для політичної і правової систем будь-якої 

держави [7, c. 19]. С.Я. Лихова та Ю.В. Лобода звертають увагу на те, що прояви 

екстремізму, навіть незначні – це вже серйозна проблема для будь-якої держави, 

тому боротьба з цим явищем повинна стати завданням номер один для нашої країни 

[8, c. 182].  

Органи влади в межах своєї компетенції зобов’язані протидіяти проявам 

екстремізму як одній із загроз національній безпеці України. На думку українського 

вченого Ю.Б. Ірхи, їм це робити важко, оскільки боротися з тим, чого не знаєш, 

дуже складно, а інколи й неможливо [9, c. 140]. А.В. Павлінов у своїй монографії 

зазначав: «…як можна протистояти цій небезпеці, яка загрожує державі, 

громадянам, які її населяють, якщо не знати точно того, з чим необхідно боротися» 

[10, c. 20]. 

Поняття «екстремізм» останнім часом активно застосовується у науковому 

вжитку для позначення певних явищ кримінальної природи. Екстремізм виступає 

об’єктом досліджень істориків, філософів, соціологів, політологів та юристів, що 

обумовлюється багатоаспектністю його проявів. Серед українських науковців, які 

присвятили свої праці аналізу сутності екстремізму, варто назвати Ю.В. Безсусідню, 

А.М. Благодарного, В.І. Боярова, В.Д. Гожій, Д.В. Дорохіна, Ю.Б. Ірху, В.П. 

Климчука, В.В. Колоскова, В.Н. Кубальського, С.Є. Кучерину, С.Я. Лихову, В.В. 

Майорова, Т.І. Нагаєву, А.В. Носач, Д.О. Олєйнікова, В.Л. Ортинського, Б.М. 

Петренка, А.С. Політову, Д.С. Савочкіна, Є.Д. Скулиша, М.П. Стрельбицького, В.І. 

Тимошенко, А.О. Тодосієнко, В.Л. Тикву, Е.В. Федосова та О.А. Чувакова.  

Незважаючи на численні публікації, присвячені різноманітним аспектам 

феномену екстремізму, належного наукового осмислення серед вчених-юристів дана 

проблема в Україні поки не отримала. Серед вчених-юристів відсутня єдність 
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підходів до розуміння екстремізму. Уніфікованого тлумачення екстремізму в 

юридичній доктрині досі не існує. Зрештою, на підставі аналізу юридичної 

літератури, присвяченої питанням протидії екстремізму, А.С. Скудіна, В.Д. Ларичев 

та Ю.С. Варанкіна констатували відсутність єдиного уявлення про природу даного 

феномена [11].  

Не можна не враховувати, що для науки кримінального права, як і для інших 

юридичних наук, значення має встановлення сутнісних ознак поняття. Українська 

вчена В.Д. Гожій цілком обгрунтовано вказує, що у юридичній літературі, 

присвяченій дослідженню «екстремізму» не вироблена чітка позиція з проблеми 

розуміння екстремізму, відсутня єдність у формулюванні визначення правової 

категорії «екстремізм» та «екстремістська діяльність», не розкриті їх сутнісні 

характеристики. Пояснення зазначеного факту полягає у використанні вченими 

різних методологічних підходів під час розкриття сутності екстремізму, зважаючи 

на його складну правову та соціальну природу. Тому основне завдання дослідника, 

на думку вченої, полягає в точному визначенні категоріального апарату щодо 

окресленої проблематики, а також сутності досліджуваного явища та встановленні 

характерних його характерних ознак [12, c. 187]. 

Український дослідник Д.В. Дорохін звертає увагу на те, що значні 

напрацювання з проблематики релігійного екстремізму були зроблені російськими 

вченими, оскільки проблема екстремізму в РФ стоїть значно «гостріше», ніж в 

Україні [1, с. 35]. З цього приводу варто зауважити, що вітчизняні науковці при 

визначенні змісту екстремізму та його злочинних проявів нерідко використовують 

праці російських вчених-юристів. Такий підхід заслуговує на схвалення, проте 

порівняння думок має здійснюватися з певними застереженнями та урахуванням 

того, що у доктринальному тлумаченні законодавчого поняття науковці тієї чи іншої 

держави спираються, насамперед, на його нормативний зміст.  

Ефективність протидії тому чи іншому негативному соціальному явищу в 

значній мірі залежить від правильного розуміння його сутності. З’ясування сутності 

екстремізму є надзвичайно важливим як в теоретичному, так і в практичному 

значенні, а також визначальне при вирішенні будь-яких питань протидії цьому 

негативному явищу, оскільки від правильного його розуміння залежить формування 



16 

 

стратегії і тактики такої діяльності, постановка її цілей, визначення засобів їх 

досягнення тощо [13, c. 143]. Подібним чином висловився український науковець 

Д.В. Дорохін, на думку якого знання визначення та правової характеристики надає 

можливість чітко сформулювати завдання, правові, організаційні, ресурсні аспекти 

«боротьби з екстремізмом» [1, c. 44]. 

Як зазначають А.С. Скудіна, В.Д. Ларичев та Ю.С. Варанкіна, оскільки 

екстремізм активно увійшов в усі сфери суспільного життя, чинить деструктивний 

вплив на розвиток суспільства, проведення соціально-економічних реформ, то 

ефективна протидія цьому явищу неможлива без наявності глибоких знань про саме 

явище, без наукового осмислення його сутності і поняття, щоб чітко визначити, з 

чим і проти чого необхідно вести боротьбу. Особливе місце в системі заходів 

протидії загрозам екстремістського характеру, на їх думку, належить правовій 

регламентації [11, c. 5]. Подібних висновків дійшов український вчений Д.В. 

Дорохін, який наголошує на тому, що наявність чіткого юридичного поняття, його 

правова характеристика є об’єктивно необхідною умовою успішної протидії цьому 

негативному явищу [1, c. 44]. 

Сьогодні екстремізм у різних формах його проявів настільки міцно увійшов у 

різні сфери життя суспільства, що виникла необхідність надати йому правову оцінку 

[14, c. 134]. Законодавство України, на жаль, не містить визначення поняття 

«екстремізм» та похідних від нього понять. Відсутність законодавчо встановленої 

дефініції екстремізму однозначно розцінюється як негативна обставина, яка створює 

проблеми для правозастосовчої практики [15, c. 20;16, c. 8] або навіть як перешкода 

при організації спільної діяльності правоохоронних органів [17, c. 26]. С.О. 

Боголюбов з цього приводу навіть зауважив, що поняття екстремізму узагальнює всі 

небажані і небезпечні для держави дії, є публіцистичним і його відсутність у 

вітчизняному та зарубіжному законодавстві абсолютно виправдана [18, с. 97]. 

Сучасні українські енциклопедичні юридичні видання переважно не містять 

визначення поняття «екстремізм» та похідних від нього понять. Як вже зазначалось, 

в Україні відсутні дисертаційні дослідження та монографічні праці з кримінального 

права, спеціально присвячені проблемі екстремізму.  
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На думку російського вченого О.В. Петряніна, у сучасних політико-правових 

умовах існують певні труднощі, пов’язані з виробленням адекватного теоретичного 

визначення екстремізму. До їх числа, зокрема, можна віднести складність самого 

феномену, його історичну значимість та ідеологічний зміст сучасної екстремістської 

діяльності. На сьогодні існує безліч визначень досліджуваного феномену [14, c. 

136]. Як наголошує українська дослідниця В.Д. Гожій, екстремізм – це складне й 

багатоаспектне явище, що має безліч політичних, соціальних, економічних, 

психологічних та інших особливостей, комплексний вплив яких обумовлює його 

масштаби та перспективи збільшення [19, c. 20].  

Як зазначається у п. 2 Плану дій з попередження насильницького екстремізму 

ГА ООН 2015 р., насильницький екстремізм – це явище багатопланове, яке не має 

чіткого визначення. Воно не є ані новим, ані властивим тільки конкретному регіону, 

національності або системі вірувань [4]. 

У ході аналізу сутності екстремізму не можна оминути історичні аспекти 

становлення і розвитку екстремізму як явища. Екстремізм як явище сягає своїм 

корінням глибокої давнини. Однак сам термін «екстремізм» багатовікової історії не 

має і використовується авторами численної довідкової літератури переважно в сфері 

політики для позначення прихильності до крайніх ідей та поглядів [1, c. 51]. На 

початкових стадіях свого розвитку екстремізм розглядався як винятково політичне 

явище [14, c. 125]. Але в будь-який історичний період, як наголошує з цього приводу 

В.Д. Гожій, екстремізм виявлявся в посяганні на існуючий державний устрій [20, c. 

29]. 

У дисертаційному дослідженні В.Д. Гожій цілком обгрунтовано вказується, що 

розуміння екстремізму через призму історичної науки у якості прихильності до 

крайніх поглядів і заходів, які виходять за межі норм (традицій), дозволяє віднести 

до екстремізму і прогресивні ідеї, які на певний період часу не є 

загальноприйнятими, допустимими в суспільстві. Так, до XIX ст. переважна частина 

людства не поділяла ідей правової і соціальної рівності людей. Як відомо, свого часу 

Аристотель був переконаним прибічником нерівності людей від народження і 

переваги греків перед іншими народами, які він визначав як варварів. Тому за часів 

Аристотеля могли вважатися цілком екстремістськими ідеї рівності людей, 
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незалежно від раси, статі, соціального стану тощо. Засновники США – Вашингтон, 

Джефферсон і інші політики – з точки зору англійського уряду створювали 

незаконні збройні формування, розпалювали національну ворожнечу, закликали до 

вчинення в політичних цілях протиправних дій. Тому Вашингтон, з одного боку –  

екстреміст і терорист, а з іншого – національний герой Америки, перший президент 

країни. Таких прикладів можна навести безліч з історії майже кожної держави –  

Вольтер (заклики до повалення влади), Робесп’єр (захоплення влади насильницьким 

шляхом), Наполеон (створення незаконних збройних формувань) та інші [19, c. 56]. 

Деякі вчені вважають, що вперше термін «екстремізм» був введений у науковий 

обіг на початку XX століття французьким юристом М. Лероєм. Аналізуючи 

політичний екстремізм, він мав на увазі практику політичних сил, що діяли тоді та 

використовували екстремістські методи ведення політичної боротьби [21, c. 212-

219]. Початкові трактування цього явища носили, як правило, лаконічний характер. 

Варто зауважити, що поняття екстремізм походить з політології та політичної 

риторики і означало ідеологію і практику крайніх заходів, крайність певних поглядів 

і вчинків [22, c. 37].  

Раніше можна було вести мову лише про вкрай аморфну семантику і 

спорадичні вживання терміну «екстремізм». Втім, «плаваючий» характер змісту 

екстремізму зберігається і донині [23, с. 86-87]. При цьому в активний обіг сучасної 

політики цей термін був введений лише у другій половині ХХ ст. [24,  c. 25].  

Поняття «екстремізм» визначається, виходячи з його сутності. Осмислення у 

вітчизняній юридичній науці явища екстремізму розпочалося порівняно недавно. 

Неодноразові спроби розкрити сутнісні особливості екстремізму з позиції права як і 

раніше викликають суперечки серед юристів про можливості правової оцінки цього 

явища у принципі [25, c. 23-27].  

На початку будь-якого дослідження необхідно приділити увагу 

термінологічним аспектам досліджуваного питання. З’ясування змісту поняття, що 

становить предмет дослідження, є невід’ємною частиною пізнання будь-якого 

соціального явища [26, c. 23-24]. Поняття «екстремізм» походить від латинського 

«extremus» – кінець, край, межа, а екстремістськими можна назвати, як вже 

зазначалось, такі дії, які передбачають найбільш крайні, радикальні варіанти 



19 

 

вирішення проблем у соціальному житті. Така лаконічна дефініція є надто 

абстрактною, оскільки в такому випадку під поняття «екстремізм» підпадає 

широкий спектр дій різноманітного характеру [2, c. 20]. Дана стислість поняття 

«екстремізм» об’єктивно вимагала уточнення і конкретизації надто абстрактного, 

загального і розпливчастого визначення. Для правильної юридичної кваліфікації 

екстремізму С.О. Юдічева запропонувала закріпити його формальне правове 

визначення у законі [27, с. 18]. Варто зазначити, що законодавче визначення 

екстремізму безумовно повинно відображати особливості, які притаманні цьому 

явищу. У спеціальному антиекстремістському законі повинна бути закладена 

основна концептуальна ідея, яка відображає сутність екстремізму. 

З метою більш повного розуміння сутності екстремізму варто звернутись до 

результатів філологічних досліджень. Великий тлумачний словник сучасної 

української мови визначає екстремізм як прихильність до крайніх поглядів і заходів 

(переважно у політиці) [28, c. 342]. Разом з тим варто враховувати, що через значну 

абстракцію філологічних категорій етимологічний підхід у визначенні екстремізму 

породжує більше питань, ніж відповідей про зміст досліджуваного феномена [11, c. 

19]. 

Визначення екстремізму, що наведено в українській радянській енциклопедії, 

окреслює це явище як схильність до крайніх поглядів і дій, переважно в ідеології та 

політиці [29, с. 245]. Подібним чином екстремізм визначає вітчизняний 

політологічний енциклопедичний словник – як прихильність в ідеології та політиці 

до крайніх поглядів і засобів у досягненні певних цілей. Екстремізм виступає проти 

існуючих громадських структур та інститутів, намагаючись підірвати їх 

стабільність, розхитати та ліквідувати їх заради своїх цілей (як правило, силовими 

засобами). Для цього екстремістські організації та рухи широко використовують 

палкі гасла і заклики, відверту демагогію, організовують і провокують заворушення, 

терористичні акції, застосовують методи партизанської війни [30, с. 181]. У 

Великому енциклопедичному словнику під екстремізмом пропонується розуміти 

прихильність до крайніх, радикальних поглядів та ідей, досягнення яких 

здійснюється з використанням нелегітимних, насильницьких засобів і методів [31, c. 

1395].  
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Ряд вчених, зокрема В.В. Бірюков, вважали за необхідне зробити уточнення про 

те, що під поглядами у цьому визначенні можна розуміти ідеологію, ідейні 

переконання, які не завжди пов’язані з будь-якими практичними, тим більше 

протиправними діяннями [32, c. 35]. Варто виходити з того, що з точки зору права 

сама по собі прихильність до крайніх поглядів та заходів, відданість реакційним 

політичним, релігійним та іншим теоріям, вченням та переконанням не можна 

визнаватися злочином. Натомість заходи, як зазначає В.В. Бірюков, передбачають 

вчинення будь-яких конкретних дій, в тому числі насильницьких, спрямованих на 

повалення конституційного ладу або дестабілізацію ситуації в країні [32, c. 35].  

Визначення цього явища дозволяють розглядати екстремізм, як наголошує 

український вчений Д.В. Дорохін, як одну з форм радикального заперечення 

існуючих суспільних норм і правил у державі з боку окремих осіб або спільнот [1, c. 

44]. М.М. Афанасьєв, аналізуючи визначення екстремізму, звертає увагу на 

схильність до «крайніх тлумачень», «методів дій», зумовлену нетерпимістю до 

іншої позиції та жорстким протистоянням. Характеризуючи вказане поняття, 

дослідник зазначає, що «екстремізм є первісним запереченням усілякого відчуття 

міри. Він оперує спотвореними, деформаційними уявленнями про дійсність, 

принаймні у тій її частині, в якій намагається реалізувати свої цілі, як найближчі, 

так і більш віддалені». У мові це виражається у крайності суджень, безапеляційності 

та категоричності. У практичній діяльності це неминуче призводить до насильства 

[33, с. 230-234]. 

Розглядаючи екстремізм як соціальне явище, варто визнати, що екстремізм при 

будь-якому трактуванні, а значить і у будь-якому акті сприйняття свідомістю є 

певною крайністю [34, с. 86]. Однак, як зауважує з цього приводу українська вчена 

В.Д. Гожій, для розуміння екстремізму у правовому контексті недостатньо вказівки 

на його «крайність» [20, c. 27]. Зважаючи на те, що критерій крайності та його зміст 

при визначенні ознак екстремізму мають принципове значення, вважаємо за 

доцільне детально охарактеризувати його.  

Великий тлумачний словник сучасної української мови розкриває такий зміст 

поняття «крайній»: 1. який міститься скраю, на межі чогось; кінцевий; 2. далі якого 

не можна зволікати, переносити; останній; 3. який досяг найвищого ступеня; 
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надзвичайний, надмірний, граничний; який найрізкіше виражає певні суспільні 

погляди (про політичні напрями, партії або їх представників); найрадикальніший 

(про погляди, переконання) [28, с. 582]. 

Є.П. Сергун зробив висновок, що екстремізм є явищем, яке не виходить за 

будь-які «рамки». Він звернув увагу на те, що екстремізм означає межу, край чого-

небудь. Екстремізм, на його думку, не виходить за будь-які рамки, а умовно є 

допустимою межею цих рамок [35, c. 22]. Поділяє наведений підхід до розуміння 

екстремізму український вчений Ю.Б. Ірха. На основі проаналізованих визначень 

екстремізму, які містяться у тлумачних та енциклопедичних словниках, вчений 

зробив висновок про те, що екстремізм за своєю природою не є абсолютно 

негативним явищем, адже крайність поглядів у різних сферах життя, а саме в науці, 

релігії, політиці, побуті, може виявлятися по-різному і за певних умов бути 

суспільно корисною [9, c. 139].  

Більш обгрунтованим видається, на наш погляд, підхід тих вчених, що 

вважають даний підхід суперечливим, виходячи із сутності екстремізму як 

виключно негативного явища, яке за визначенням правомірним бути не може [14, c. 

126]. Підхід, який поширений в доктрині, визначає крайність екстремізму як 

діяльність, що виходить за межі дозволеного, тобто за межі правового поля.  

У зв’язку з наведеним варто враховувати належність екстремізму до однієї з 

крайніх радикальних форм протесту. Як відомо, насильницька форма політичного 

протесту характеризується силовими засобами вираження спротиву: захоплення 

адміністративних будівель, бунт, революція, екстремізм, тероризм. Екстремізм та 

тероризм є крайніми радикальними формами протесту, вони несуть пряму фізичну 

загрозу іншим членам суспільства, часто спрямовані на населення у вигляді 

залякування та нанесення фізичних пошкоджень [36, c. 54]. В контексті наведеного 

поділяємо думку В.Д. Гожій про те, що «проявам екстремізму нерідко передують 

різні форми протестного, конфліктного характеру: масові мітинги, пікети, ходи, в 

тому числі несанкціоновані; стихійні перекриття шосейних і залізних доріг; погроми 

ринків і магазинів; вуличні заворушення і т.п.» [19, c. 25]. 

Як стверджує М.О. Колоколов, у сучасних демократичних конституціях право 

чинити опір узурпації влади, її зловживанням не фіксується. Це пояснюється тим, 
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що право опору вельми непросто юридично відмежувати від небезпеки спроб 

екстремістів захопити владу насильницьким шляхом [37, с. 20]. У контексті 

наведеного важливо встановити зміст права народу на опір гнобленню будь-якими 

засобами. На основі проведеного дисертаційного дослідження вітчизняна вчена 

М.М. Орос дійшла висновку, що під правом на спротив слід розуміти невід’ємне 

природне право, що використовується у виняткових випадках проти масових 

незаконних дій державної влади, які за своїм характером різко порушують права 

людини та можуть спричинити тяжкі, невідворотні наслідки для таких прав. Право 

на спротив є складовою частиною міжнародних засобів захисту прав людини, 

повинно використовуватися пропорційно діям державної влади, які несуть у собі 

шкоду прав людини. Право на спротив є індивідуальним правом людини, проте його 

ефективність досягається колективними зусиллями людей [38, c. 128-129].  

Право на спротив займає своє окреме місце серед інших основоположних прав 

особи, покликаних гарантувати захист саме від несправедливих, насильницьких дій 

з боку публічної влади, направлених щодо людини, громадянина, народу, які є 

джерелом влади, що є узурпацією конституційного ладу. Право на спротив дійсно є 

крайнім засобом захисту, оскільки, на відміну від права на необхідну оборону, 

відсутня можливість звернутись за захистом порушуваних прав до владних органів 

держави [38, c. 130].  

Аналіз досвіду зарубіжних держав свідчить про те, що право народу на спротив 

поділяється на три чітко відмінні групи. До першої групи належать ті права, які 

орієнтуються на пріоритет природного права над конституційним законом. До 

другої групи належать ті, які забезпечують обов’язок громадянина чинити опір 

поваленню конституційного ладу. До третьої групи – ті, які дозволяють чинити опір 

для захисту індивідуальних прав від неправомірних дій або зловживань із боку 

держави [38, c. 128]. 

М.М. Орос запропонувала законодавчо забезпечити гарантію права народу 

вчиняти спротив будь-якими засобами тому, хто намагається порушити, обмежити 

чи присвоїти його суверенітет, посягає на здійснення його прав і свобод, тобто 

узурпує його владу, коли передбачені законом засоби виявляються неефективними. 

Збройне повстання, на її думку, належить до однієї з крайніх форм права на спротив 
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[38, с. 196]. Як доречно уточнює дослідниця М.М. Орос, захист конституційного 

ладу є виключним предметом захисту тільки права на спротив [38, c. 123]. 

Враховуючи наведене, збройне повстання, на наш погляд, не можна визнати 

екстремістським актом у випадку, якщо воно спрямоване на захист конституційного 

ладу.  

Конституція України містить достатньо норм, за допомогою яких можна 

забезпечити реалізацію права народу на опір гнобленню (зокрема, ст. 27, 34, 39, 48, 

55). Оскільки масові заворушення і повстання як крайні заходи захисту демократії 

та фундаментальних прав людини визнаються світовим співтовариством 

допустимими способами вирішення проблем у конкретних обставинах місця та часу 

їх вчинення, то дії учасників у таких акціях, як вважає В.І. Головченко, не можуть 

бути інкриміновані згідно ст. 109 КК України. Адже право на повстання є 

природним правом людини, яке реалізується не з метою повалення чи 

насильницької зміни конституційного ладу, а задля його збереження. Конституція як 

акт установчої влади народу не лише може, але й повинна містити припис, який 

легалізує право народу на опір деспотичній владі або опір будь-яким спробам 

узурпації державної влади. Такий припис буде ефективною правовою гарантією 

народного суверенітету та матиме превентивне значення щодо можливої узурпації 

влади [39]. 

Зрозуміло, що заради обережності, як стверджує В.І. Головченко, не можна 

влаштовувати необґрунтовані масові заворушення через маловажливі та тимчасові 

причини. Однак якщо довга низка зловживань та узурпацій реально загрожує щастю 

і безпеці народу, то він, на його думку, не просто має право, а зобов’язаний 

повалити такий уряд. При цьому варто мати на увазі, що під виглядом боротьби за 

права людини можлива політична мімікрія, за допомогою якої досягаються особисті 

або корпоративні інтереси. Прикладами є так звані «ДНР» і «ЛНР», діяльність яких 

засуджена достатньо впливовими міжнародними інституціями та державами. 

Аналогічним чином можна викрити псевдонародні повстання, тобто революції 

фальші [39]. 

До певної міри розвитку екстремізму в Україні, як стверджує вітчизняний 

дослідник Д.В. Дорохін, сприяє недостатня увага до цієї проблеми з боку 
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правоохоронних органів. Це є головним чином наслідком того, що не всі працівники 

правоохоронних органів ще усвідомили суспільну небезпеку, яку несе в собі 

релігійний екстремізм не тільки для суспільства та окремих його представників, а й 

для державної влади, оскільки і релігійно-політичний екстремізм розхитує самі 

основи існування державної влади, часом ставлячи перед собою зміну 

конституційного ладу. Це безумовно, відноситься і до оцінки криміногенної ролі 

релігійного екстремізму. Позначається новизна явища, яка ускладнює формування 

ефективної законодавчої бази для протидії релігійному екстремізму, а також 

вироблення відповідного комплексу оперативно-процесуальних заходів по 

розкриттю та кримінологічних заходів з профілактики злочинів, пов’язаних з 

екстремізмом [1, c. 145]. 

Як вважає український дослідник проблем екстремізму Ю.Б. Ірха, донедавна 

прояви екстремізму в Україні не набували загрозливих форм, тому органи публічної 

влади та громадськість не приділяли їм належної уваги. Проте після подій 9 травня 

2011 р. у Львові, коли відбулося серйозне протистояння прихильників різних 

політичних сил, у нашій державі набула розголосу проблема узгодження інтересів 

осіб, які сповідують крайні (діаметрально протилежні) погляди і готові їх рішуче 

захищати [9, c. 137].  

Український вчений Д.С. Савочкін ще у 2010 році констатував, що на території 

України нараховується близько десяти екстремістських організацій. До 

найрадикальніших серед них, на його думку, належать: партійна організація 

кримських татар Автономної Республіки Крим «Адалят», громадсько-політична 

організація «Братство», воєнізоване формування «Варта», екстремістська група 

лівого толку «Революційна військова рада України», націоналістична воєнізована 

організація правого толку «УНА-УНСО» та ін. [40, с. 201].  

На думку українських вчених В.І. Боярова та М.О. Ларкіна, до тенденцій 

розвитку кримінального екстремізму, які характерні для нашої країни, можна 

віднести: по-перше, формування стійких соціальних груп, які підтримують 

ідеологію екстремізму; по-друге, формування в суспільстві переконань про 

допустимість застосування насильства для вирішення різного роду конфліктів;  по-

третє, інституціоналізацію і легалізацію молодіжних (неформальних)  
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екстремістських організацій, їхніх лідерів, проникнення таких організацій та їхніх 

членів у політичну еліту країни [41, c. 466]. 

Варто зауважити, що до 2007 року правоохоронні органи України практично не 

визнавали наявність такої проблеми як екстремізм, незважаючи на те, що ще у 1998-

1999 роках група науковців Національної академії СБУ розробила проєкт Закону 

«Про боротьбу з екстремізмом», який до цього часу чекає свого часу «під сукном» у 

законодавчій владі, хоча час уже давно настав [42, c. 76-77].  

Наявні ексцеси – напади на іноземців, зіткнення із правоохоронними органами 

кваліфікувалися як загальнокримінальні злочини – хуліганство, порушення 

громадського порядку, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, вбивство тощо. 

Екстремізм, що походить з іноземних держав (російський радикалізм або ісламський 

фундаменталізм), правоохоронці розглядають переважно крізь призму понять 

«тероризм», «диверсійна і підривна діяльність», «посягання на територіальну 

цілісність і конституційний лад» тощо. Лише у травні 2007 р. МВС України уперше 

офіційно зробило заяву про загрози поширення расизму і ксенофобії. Наступним 

етапом стало створення відповідних організаційних структур у спецслужбах. У 

листопаді 2007 р. Указом Президента України у СБУ був утворений підрозділ, який 

займається розслідуваннями фактів розпалювання расової і національної ворожнечі 

[43, c. 274]. З метою протидії екстремізму свого часу у складі ГУБОЗ МВС України 

було створено відділ боротьби з екстремізмом [44, c. 20]. Але 12 лютого 2015 року 

ВРУ ухвалила рішення щодо ліквідації підрозділів УБОЗ. 

У наукових працях та в ЗМІ екстремістами називають «терористів і всіх осіб, 

які проповідують насильство на грунті ненависті щодо різних політичних, расових, 

національних, релігійних груп, а також груп нетрадиційної сексуальної орієнтації» 

[45, c. 101]. Не можна не погодитися з О.В. Петряніним у тому, що при визначенні 

поняття екстремізму і його ознак варто враховувати досягнення як права, так і 

інших гуманітарних наук. Комплексний підхід до вивчення цього явища може бути 

продуктивним і ефективним [14, c. 128].  

Як вже зазначалось, одним з основних питань таких досліджень на сьогодні є 

встановлення сутності екстремізму, що слугує однією з передумов забезпечення 

належної протидії цьому явищу. Але належна протидія екстремізму вимагає 
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розробки законодавчого закріплення визначення поняття «екстремізм», яке 

відповідатиме сучасним реаліям і потребам. Як зазначають А.Ф. Істомін та Д.А. 

Лопаткін, важливу роль у протидії екстремізму повинно відіграти вироблення 

єдиного підходу до визначення поняття «екстремізм». Правове закріплення даного 

поняття безсумнівно дозволить активізувати боротьбу з подібними проявами, а 

найголовніше – cтворить основу діяльності правоохоронних органів і забезпечить 

єдину правозастосовчу практику [46, c. 19-20]. Екстремізм не тотожний тероризму і 

тому для забезпечення протидії цьому негативному явищу положень чинного 

антитерористичного законодавства України недостатньо. 

Екстремізм в сучасному розумінні цього слова ‒ це уособлення негативних 

протиправних проявів, що мають на меті посіяти у членів світової спільноти сумніви 

у можливості підтримки стабільності у світі на принципах демократії, поваги прав і 

свобод людини і громадянина [1, c. 51-52]. Екстремізм є характерною рисою 

існуючих сьогодні партій або рухів, які грунтуються на відповідних соціально-

політичних орієнтирах (анархізм, фашизм, релігійний фундаменталізм тощо). У 

політичній сфері екстремізм виражається у вчиненні насильницьких дій, метою яких 

є дестабілізація і руйнування вже сформованих державних, громадських структур та 

інститутів (організація масових заворушень, терористичних актів тощо) [47, с. 829].  

Разом з тим сучасні прояви цього явища свідчать про те, що екстремізм може 

виражатися і в ненасильницьких діяннях. Як вказує українська вчена Т.С. Рева, 

термін «крайній» означає не обов’язково лише фізичне насильство [48, c. 14]. З 

урахуванням наведеного, поділяємо підхід Д.О. Чернявського, який у ході розробки 

визначення екстремізму дійшов висновку, що не всі екстремістські діяння є 

насильницькими [49, с. 66]. Подібно висновку дійшла В.Д. Гожій, яка звернула 

увагу на те, що насильство не є обов’язковою ознакою екстремізму. Вчена з цього 

приводу конкретизує, вказуючи, що екстремізм не вичерпується насильством, а 

включає в себе ненасильницькі заходи (пропаганду, лозунги, заклики, виступи у 

пресі і на зібраннях, масові виступи і страйки) [50, c. 190]. За вказані дії, якщо вони 

спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті, відповідальність може наставати за наявності для того підстав згідно ч. 1 

ст. 161 КК України. 
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Аналізуючи особливості екстремістських діянь, учинених членами молодіжних 

неформальних груп (об’єднань), В.І. Бояров та М.О. Ларкін зазначають, що на 

практиці здебільшого йдеться про наступні насильницькі злочини: групові 

порушення громадського порядку, які можуть перетворитися на масові 

заворушення; безпосередньо масові заворушення (які, як відомо з подій останніх 

років, у деяких країнах завершувалися «кольоровими» революціями та зміною 

влади); злочини, що вчиняються зазвичай молодіжними неформальними 

угрупованнями з мотивів расової, національної чи релігійної ворожнечі, та деякі 

інші дії, вчинення яких пов’язане зі створенням нестабільності життя для окремих 

громадян у країні та висуненням державі з боку окремих осіб і угруповань різного 

роду вимог, зокрема щодо змін у діяльності влади, політики уряду тощо [41, c. 465-

466]. 

Найчастіше термін «екстремізм» ототожнюється з такими поняттями, як 

«ксенофобія», «фундаменталізм», «расизм», «нацизм», «фашизм» тощо. Експерти в 

Україні визнають відсутність сталого розуміння вказаних надто оціночних понять 

[51].  

Оскільки тероризм часто розуміється як крайня форма ідеологічно 

мотивованого насильства, екстремізм включає в себе більш широкий спектр явищ 

(включаючи ті, які не пов’язані безпосередньо зі збройним і злочинним 

насильством). Вчений-філософ С.І. Чудінов пропонує розрізняти поняття радикалізм 

і екстремізм. Рухи соціально-політичного характеру, що ставлять перед собою мету 

докорінної перебудови соціуму і (або) зміни політичного режиму, можуть, на його 

думку, бути радикальними, але не екстремістськими [23, c. 85-86]. 

Дане питання детально було досліджено професором Д.В. Ольшанським. Він 

розглядає екстремізм як подальший розвиток радикалізму, який в свою чергу являє 

собою «соціально-політичні ідеї та дії, спрямовані на найбільш кардинальну, рішучу 

зміну існуючих соціальних і політичних інститутів, розрив з уже визнаною, 

існуючої традицією, її капітальну зміну» [52, с. 215]. Радикалізм зосереджується 

перш за все на змістовному боці тих чи інших ідей («кореневих», крайніх) і може 

бути, на думку вченого, тільки ідейним, а не дієвим на відміну від екстремізму, який 

завжди буває дієвим, але не завжди ідейним [52, с. 232]. Таким чином, Д.В. 
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Ольшанський вважає, що радикалізм проявляється у змісті ідей, а екстремізм – в 

методах їх втілення в реальність [52, с. 216]. 

Екстремізм і ксенофобія пов’язані між собою, але мають суттєві відмінності. 

Так, ксенофобія – це одна з рис масової свідомості, яка носить переважно стихійний 

характер, навіть і в тих випадках, коли розвивається під впливом цілеспрямованих 

інформаційно-пропагандистських зусиль і PR-кампаній, тоді як екстремізм – це 

відносно оформлена ідеологія і цілеспрямована діяльність організованих груп, 

рідше окремих осіб. Ксенофобія, як стихійна діяльність, виступає найважливішим 

джерелом ідеології екстремізму в сучасному суспільстві [53, c. 154-155]. 

Вчені-політологи традиційно вважають фашизм однією з форм політичного 

екстремізму. Фашизм трансформувався в радикальні течії, які, на думку П.В. 

Головненкова, Г.А. Єсакова, І.М. Мацкевича та У. Хельма, неможливо визначити 

одним терміном і які тому називаються екстремістськими. Екстремістські 

організації не завжди є фашистськими, хоча набір їх насильницьких методів 

досягнення політичних цілей досить сильно нагадує методи фашистів. Було б 

серйозним спрощенням всіх екстремістів називати фашистами [54, с. 9]. Доречно з 

цього приводу нагадати, що в Україні передбачено кримінальну відповідальність за 

вчинення такого екстремістського злочину, як виготовлення, поширення 

нацистської символіки та пропаганду націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарного режиму (ст. 4361 КК України). 

Аналізуючи сутність та зміст екстремізму, виникає питання про загальне 

співвідношення екстремізму та тероризму. Українська дослідниця В.Д. Гожій 

присвятила цьому питанню окремий підрозділ 1.3 «Співвідношення правових 

категорій «екстремізм» та «тероризм» в юридичній науці та законодавстві», 

захищеної у 2019 р. дисертації «Адміністративно-правове забезпечення протидії 

екстремізму в Україні» [19]. Окремо розглянуто вказане питання іншим українським 

вченим – В.В. Майоровим у підрозділі 1.2 «Тероризм як форма екстремістської 

діяльності» дисертації «Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії 

тероризму в Україні» (2010 р.), в якій обґрунтувано позицію, відповідно до якої 

тероризм є формою екстремізму та акцентовано увагу на ознаках, що розмежовують 

тероризм і екстремізм [55]. 
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Як зазначається у п. 4 Плану дій щодо попередження насильницького 

екстремізму ГА ООН 2015 р., протягом останніх двох десятиліть міжнародне 

співтовариство прагнуло вирішити проблему, пов’язану з насильницьким 

екстремізмом, насамперед за рахунок заходів щодо забезпечення безпеки в рамках 

боротьби з тероризмом, які були прийняті у відповідь на загрозу, що виходить від 

«Аль-Каїди» і пов’язаних з нею груп. Разом з тим у зв’язку з появою груп «нового 

покоління» в рамках міжнародного співтовариства формується все більш широкий 

консенсус щодо того, що такі заходи боротьби з тероризмом недостатні для того, 

щоб запобігти поширенню насильницького екстремізму. Насильницький екстремізм 

охоплює більш широку категорію проявів, і існує небезпека того, що відсутність 

чіткого розмежування двох термінів може призводити до виправдання надмірно 

широкого застосування заходів по боротьбі з тероризмом, в тому числі щодо дій, які 

не повинні вважатися терористичними актами [4]. 

Про тісний зв’язок екстремізму та тероризму свідчить їх cумісний розгляд 

вченими. Зокрема, В.Д. Гожій цілком слушно вважає, що прояви екстремізму й 

тероризму у науково-теоретичних напрацюваннях слід розглядати, використовуючи 

комплексний підхід із врахуванням різноманітних факторів, а саме: правових, 

організаційних, політичних, економічних, релігійних, психологічних тощо, оскільки 

в умовах глобалізації екстремізм, як і тероризм, набуває багатоаспектного 

характеру, у якості явища, супутнього глобалізаційним процесам [50, c. 192]. Вчена 

зробила висновок, що розмаїття існуючих у вітчизняній літературі визначень 

екстремізму і тероризму базується переважно на двох основних підходах до 

визначення їх змісту: ідеологічному (згідно з яким екстремізм і тероризм 

визначаються як прихильність до крайніх поглядів, нетерпимість до опонентів, 

зневага до суспільних норм і традицій, використання насильства і т.п.) і 

юридичному (згідно з яким екстремізм і тероризм визначаються через їх суспільну 

небезпечність і протиправність) [19, c. 53-54]. 

В науковій літературі існують різні позиції щодо співвідношення екстремізму і 

тероризму. Деякі українські вчені-юристи, розглядаючи питання протидії 

екстремізму, не розмежовують екстремізм і тероризм [56, с. 230-232]. Разом з тим, у 

науковій літературі не раз висловлювалися побажання чітко розмежувати тероризм і 
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екстремізм, однак, на думку О.І. Рарога, навряд чи вони перспективні [57, с. 67]. 

Вчені присвятили чимало наукових праць, в яких екстремізм та тероризм 

розглядаються як суміжні явища. Проблема їх розмежування в юридичній науці 

пов’язана з відсутністю чіткого науково обґрунтованого розмежування 

вищевказаних категорій [14, c. 155]. Потрібно враховувати, що різноманітність 

розуміння співвідношення екстремізму й тероризму, як стверджує дослідниця В.Д. 

Гожій, вносить плутанину, свідчить про вкрай суперечливе розуміння їх сутності та 

змісту, а розмитість і неконкретність цих понять негативно впливає на правову 

оцінку тих чи інших юридичних фактів [19, c. 55]. 

Тероризм переважною більшістю вчених визнається однією з найбільш 

небезпечних форм екстремізму. Разом з тим в науковій літературі існує точка зору, 

що порівняння визначення понять «тероризм» та «екстремізм» не дає підстав 

вважати останнє менш суспільно небезпечним [58, c. 90]. 

На думку Р.С. Тамаєва, тероризм можна уявити як невід’ємну частину 

екстремізму, його найбільш яскравий і дієвий прояв у соціально-політичному та 

економічному житті суспільства і держави [59, c. 40]. Тероризм – найнебезпечніша і 

радикальна форма національно-політичного екстремізму [60, с. 120], його найбільш 

радикальний прояв [14, с. 57;61, с. 248]. Як уточнює М.Я. Яхьяєв, хоча тероризм, 

безумовно, належить до арсеналу дій екстремізму і навіть посідає у цьому арсеналі 

досить помітне місце, лише тероризмом не вичерпується арсенал екстремізму як 

типу соціальної практики [62, c. 18]. Аналогічний висновок випливає із 

запропонованого А.І. Долговою поділу екстремістських посягань на терористичні 

злочини та інші екстремістські злочини [63, c. 25-30].  

У зв’язку з цим пропонувалося у КК РФ виділити нову главу розділу IX 

«Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку» з найменуванням 

«Злочини екстремістського характеру» з рубриками «тероризм» та «інші злочини 

екстремістського характеру» [64, с. 88]. А.А. Можегова з цього приводу вказує на 

необгрунтованість об’єднання злочинів екстремістського характеру і тероризму як 

загального і окремого, оскільки у запропонованому варіанті змін не враховується 

така важлива складова екстремістських злочинів, як їх об’єкт – основи 

конституційного ладу та безпека держави [65, c. 143]. Екстремізм і тероризм, на її 
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думку, є різними явищами, співвіднесення яких як частини і цілого видається 

необґрунтованим [65, c. 23].  

До прибічників зазначеного підходу належить і українська дослідниця В.Д. 

Гожій, яка вважає, що існують суттєві відмінності між екстремізмом і тероризмом 

[19, c. 59]. Але наведене не спростовує думку про те, що частина екстремістських 

проявів не належить до тероризму. 

Під тероризмом вчена пропонує розуміти найбільш суспільно небезпечні 

прояви екстремізму, які полягають у використанні особливо небезпечних форм 

насильства (погрози насильства), що викликають залякування населення і примус 

органів публічної влади або інших осіб до вчинення дій в інтересах терористів [19, 

c. 110].  

Відсутність чіткого розмежування тероризму, терористичної діяльності та 

екстремістської діяльності (екстремізму) посилюється змішуванням і (або) 

суперечливим визначенням даних понять в теорії кримінального права та 

кримінології. Так, Є.П. Сергун вказує, що тероризм властивий виключно сфері 

політичних відносин. Існування тероризму без явної наявності політичних протиріч 

за своєю природою неможливо, що і визначає його цілі. Саме в цьому вбачається 

його безпосередній зв’язок з таким більш широким психолого-політичним явищем, 

як екстремізм [35, c. 39]. Є.П. Сергун вважає, що «екстремізм і тероризм 

співвідносяться між собою наступним чином: екстремізм передбачає переконаність 

у «правоті» положень певної екстремістської ідеології і готовність до дії, а тероризм 

– це стратегія втілення в дійсність положень такої ідеології з використанням терору» 

[66, с. 9]. 

В юридичній літературі іноді спостерігається змішування двох різних понять і 

відповідних їм явищ – екстремізму (екстремістської діяльності) та тероризму 

(терористичної діяльності). Виникала така плутанина і на нормативному рівні. 

Зокрема, у Концепції Державної цільової правоохоронної програми встановлення 

сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю 

(спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року (cхваленій 

розпорядженням КМУ від 6 лютого 2013 р. № 51-р), підвищення рівня 

терористичної загрози визнавалось надзвичайно серйозною проблемою. Основними 
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причинами терористичних проявів є радикалізм, екстремізм, політизація 

проблематики міжнаціональних, етноконфесійних відносин, поширення 

громадянської нетерпимості та протистояння, насамперед у площині суспільно-

політичних відносин, а також негативний вплив міжнародних терористичних і 

релігійно-екстремістських організацій [67]. 

На думку С.М. Фридинського, екстремізм за своїм змістом значно ширше 

поняття «тероризм», оскільки саме за допомогою терору екстремістські організації 

досягають поставлених політичних цілей [68, c. 34]. Тероризм, на його думку, є 

складовою частиною екстремізму, але не обов’язковою. Тероризм не обов’язково 

пов’язаний з екстремістською діяльністю, оскільки має у своєму змісті такі 

елементи, які не можна звести лише до проявів екстремізму [68, c. 35]. В.А. 

Мальцев, визначаючи екстремізм як ідеологію, політику і практику найбільш 

реакційних сил, від ультраправих до ультралівих, вказує на те, що вищевказані сили 

у політичній боротьбі за владу дотримуються крайніх заходів і засобів насильства, 

аж до знищення противника, де найбільш небезпечним в сучасних умовах є 

націоналістичний тероризм [69, c. 237]. 

Аналізуючи цілий ряд міжнародно-правових актів, Т.А. Корнілов дійшов 

висновку, що в поняттях «екстремізм» і «тероризм» не прослідковується чіткого 

розмежування. Разом з тим, на його переконання, екстремізм за своїм змістом 

значно ширше поняття «тероризм», оскільки саме за допомогою терору 

екстремістські організації досягають поставлених політичних цілей [70, c. 18]. У 

зв’язку з наведеним, не можна погодитися з висновком С.В. Борисова, який, 

проаналізувавши міжнародно-правові акти, зробив суперечливий висновок про те, 

що тероризм і екстремізм на рівні міжнародних нормативних правових актів 

розглядаються як різні поняття і явища, кожне з яких не може бути частиною іншого 

або поглинати його в якості свого елемента [71, с. 407].   

Вперше досліджуваний термін був застосований в «Декларації про заходи щодо 

ліквідації міжнародного тероризму», ухваленій Резолюцією ГА ООН від 9 грудня 

1994 року № 49/60. У зазначеному документі наголошується стурбованість всього 

світового співтовариства щодо загрози тероризму, яка грунтується на нетерпимості 

або екстремізмі. Резолюція ГА ООН від 22 грудня 2003 № 58/174 розглядає 
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екстремізм як загрозу для міжнародної законності і правопорядку у світі. Таким 

чином, у міжнародному праві тероризм розглядається як один з проявів екстремізму. 

Використавши термін «екстремізм», ООН не дала визначення, вказавши лише на 

безпосередній зв’язок тероризму з екстремізмом, проте його характер і межі 

залишаються нечіткими [14, c. 55]. 

Окремі положення Резолюції 1754 (2010 р.) «Боротьба з екстремізмом: 

досягнення, недоліки, прорахунки» Парламентської асамблеї Ради Європи,  

присвячені діяльності терористичних груп, що свідчить про їх належність до проявів 

екстремізму [72]. 

Професор Ю.В. Нікітін слушно зазначає, що у світовому співтоваристві 

неминуче виникають різні опозиційні групи – політичні, соціальні, національні, 

релігійні, які ставлять під сумнів законність тієї або іншої існуючої влади, системи 

управління в державі, а також об’єктивний характер домінуючих тенденцій 

функціонування світового співтовариства. А екстремістська, за своєю суттю 

організація деяких з таких груп, призводять до того, що, якщо немає змоги 

домогтися своїх цілей легітимними засобами, вона починає сповідувати теорію та 

застосовувати практику терору як одного з найдієвіших, на її погляд, знарядь 

досягнення бажаної мети [73, c. 106]. 

Найбільш детально розмежував екстремізм та тероризм український вчений-

юрист В.В. Майоров, який у дисертаційному дослідженні «Адміністративно-

правовий статус суб’єктів протидії тероризму в Україні» обґрунтував позицію, 

відповідно до якої тероризм є формою екстремізму та виокремив характерні ознаки, 

які їх відрізняють, а саме: 1) екстремізм становить собою явище більш широке, ніж 

тероризм; 2) характерною ознакою тероризму виступає насильство, прагнення до 

знищення супротивника, у той час як не всі екстремістські утворення, що 

виступають за радикальні перетворення в суспільстві, користуються насильством; 3) 

тероризм виступає традиційним злочином, що володіє особливими 

кримінологічними характеристиками, у той час як екстремізм характеризується 

множиною суспільно небезпечних діянь, відповідальність за які передбачена 

окремими статтями КК України; 4) атрибутивним компонентом екстремізму є 

пробудження соціальної ворожнечі, пов’язаної із насильством або заклики до 



34 

 

насильства. Тероризм є самодостатнім, він не впливає на психіку людей з метою 

проникнення та зміни їх світогляду, притягнення на власний бік, залучення до своїх 

лав. Терористи не закликають до насильства, вони діють самостійно. І якщо 

екстремізм спирається на тих, кого вони вербують, вони створюють атмосферу 

схвалення власних дій, обґрунтування вірності даного рішення, то терористи не 

потребують цього: їхні рішення є вірними без доказів, їм не потрібна полеміка із 

загалом, лави запасних, це – безпосередні виконавці, вершителі і творителі власних 

думок у життя; 5) екстремізм не вичерпується насильством, а включає в себе 

ненасильницькі заходи (пропаганда, лозунги, заклики, виступи у пресі і на 

зібраннях, масові виступи і страйки) [55, c. 185-186]. Погоджуючись з наведеним, 

поділяємо думку української дослідниці проблем екстремізму В.Д. Гожій про те, що 

cаме залякування ні в чому не винних громадян є основною рисою тероризму [19, c. 

59] .   

Визначивши загальне співвідношення екстремізму та тероризму, доцільно 

встановити співвідношення екстремізму та сепаратизму. В доктрині поширений 

підхід, відповідно до якого сепаратизм, поряд з тероризмом, можуть належати в 

окремих випадках до різновидів екстремізму. Зокрема, Р.В. Кулєшов звертає увагу 

на те, що масові прояви сепаратизму як різновиду екстремізму протягом останніх 

десятиріч особливо характерні для значної частини територіального простору 

колишнього «пострадянського табору», де проживають численні порівняно невеликі 

нації та народності. Як уточнює вчений, сепаратизм не завжди тотожний 

екстремізму, а у деяких випадках може існувати як самостійне явище [74, c. 33-34]. 

Як пише М.С. Капінос, «на практиці націоналістичний екстремізм призводить 

до сепаратизму з його політикою руйнування багатонаціональних та створення 

моноетнічних держав, загострення міжнаціональних відносин і стає джерелом 

ворожнечі та конфліктів між народностями» [75, c. 70]. 

Отже, екстремізм являє собою більш загальне, родове поняття щодо таких 

видових понять як «тероризм» та «сепаратизм». 

Окрему увагу слід приділити визначенню соціальної сутності екстремізму. 

Соціальна сутність феномену екстремізму не до кінця осмислені. Екстремізм являє 

собою багатогранне явище, яке здатне проявлятися в різних соціальних сферах і в 
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різних формах [76, c. 152]. Наведену точку зору підтримує переважна більшість 

вчених та фахівців. 

В юридичній, політологічній та філософській літературі було розроблено безліч 

визначень екстремізму, які відображають різні аспекти цього явища та свідчать про 

розбіжність авторських наукових позицій та обраних ними пріоритетів [74, c. 36-37]. 

У працях зарубіжних і вітчизняних дослідників проблем екстремізму, які прагнуть 

виробити авторське визначення цього термінологічного утворення, найчастіше 

робляться акценти на тій чи іншій особливості досліджуваного явища [77, c. 250]. 

Цілком очевидно, що дослідження сутності екстремізму як соціального явища може 

бути продуктивним лише з точки зору з’ясування усього спектру різноманітних 

форм його проявів. 

Так, сучасний філософський підхід до вивчення феномена екстремізму має ряд 

особливостей. Зокрема, Х.Ш. Кілясханов зазначає, що екстремізм виражається у 

радикальній діяльності, яка спрямована на насильницьку зміну (повалення) існуючої 

моделі суспільства і сформованих підвалин, а також їх правових основ [78, с. 14]. 

Пропонована дефініція включає в себе деякі з конструктивних ознак екстремізму, а 

саме вказівку на: а) радикальний характер діяльності; б) тотальне неприйняття 

існуючої соціально-політичної моделі суспільства; в) застосування насильства; г) 

наявність мети – повалення існуючих засад [78, с. 129].  

Інший вчений-філософ М.Я. Яхьяєв розглядає екстремізм як природну реакцію 

соціальних суб’єктів на екстремальні соціальні ситуації, хоча ця реакція не є 

оптимальною і цілком адекватною, оскільки екстремізм не вирішує екстремальної 

ситуації, а, скоріше, загострює її [62, c. 15]. Зазначений вчений пропонує розуміти 

під екстремізмом ідеологічно обґрунтовану соціальну агресію певних суб’єктів, які 

поставлені у критичні, надзвичайні умови існування. Вказана агресія спрямована на 

якісну зміну критичної ситуації, яка ставить ці соціальні суб’єкти перед загрозою 

втрати соціальної та культурної ідентичності і має за мету самозбереження даних 

соціальних суб’єктів і традиційних умов їх існування [62, c. 20]. 

Досліджуючи природу екстремістських проявів, В.Д. Гожій слушно вказала, що 

в широкому (соціально-філософському) сенсі розуміння екстремізму проявляється у 
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демонстрації протилежних позицій та поглядів, характерних для певного 

соціального простору [12, c. 188]. 

Резюмуючи філософські сприйняття екстремізму, В.І. Красиков робить 

висновок, що з позицій цієї науки він постає, в першу чергу, як специфічна форма 

світогляду, система координат, яка форматує структуру і стан свідомості окремих 

соціальних груп [79, с. 12-16]. 

Вчені-юристи визнають значний внесок у наукову розробку проблематики 

протидії екстремізму представників політичних наук [19, с. 26]. Наведене значною 

мірою пояснює спроби застосування вченими-юристами елементів політико-

інституційного аналізу при визначенні сутності екстремізму. Тому практично будь-

яка наукова робота у сфері юриспруденції, присвячена питанням екстремізму, рясніє 

операційними визначеннями, запозиченими з політології чи соціології. При цьому 

окремі вчені за основу правових визначень наводять поняття екстремізму з 

суміжних галузей суспільствознавства. Такий підхід досить вразливий, оскільки не 

дозволяє з належним ступенем тотожності визначати правові категорії, не кажучи 

вже про те, що просто некоректно при описі юридичних дефініцій використовувати 

терміни, які не мають чіткого правового значення [11, c. 19]. У будь-якому випадку 

не варто беззастережно переносити політологічні та інші неюридичні визначення 

екстремізму у кримінально-правову матерію. Наука кримінального права може і 

повинна розробити свою дефініцію екстремізму, яка буде використовуватися у 

відповідному значенні у цій галузі права. 

Політологи, розглядаючи екстремізм як негативне явище, намагаються 

різнобічно охарактеризувати його специфічні особливості. В політології екстремізм 

розглядається як дестабілізуючий фактор, спрямований на руйнування існуючої 

політичної системи [80, с. 15]. Однак не сформувалося загального уявлення про 

екстремізм. Одні вчені пов’язують екстремізм з фундаменталізмом і радикалізмом, 

інші розглядають його як своєрідний спосіб вирішення соціальних конфліктів, треті 

– як крайню форму політичної боротьби [14, c. 129]. 

Деякі вчені стверджують, що у політичній науці термін «екстремізм» почав 

використовуватися з середини XIX століття і характеризувався прихильністю до 

крайніх поглядів і радикальних методів досягнення поставлених цілей. Саме тому до 
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екстремістів належали представники політичних партій антимонархічної 

спрямованості. Згодом термін «екстремізм» поряд з поняттям «радикалізм» став 

тлумачитися більш широко і характеризував будь-якого політичного противника 

незалежно від характеру його діяльності та сповідуваних ним поглядів [81, с. 56-57].  

Особливу увагу при дослідженні екстремізму слід приділяти його максимальній 

політизованості, яка передбачає необхідність аналізу даного явища з точки зору 

соціально-політичних аспектів. Є.П. Сергун звертає увагу на те, що екстремізм має 

яскраво виражену політичну природу і відрізняється нетерпимістю (ворожістю, 

непримиренністю тощо) до фундаментальних цінностей і принципів демократії як 

форми політичної організації суспільства [82, c. 130]. З цього приводу Д.С. 

Воробйов зазначає, що у переважній більшості випадків екстремізм переслідує саме 

політичні цілі або призводить до політичних наслідків [83, с. 108]. 

Український вчений-юрист І.М. Рижов, інтегруючи репрезентовані як у 

вітчизняній, так і у зарубіжній юридичній літературі підходи до природи 

екстремізму, вказав, що у наукових джерелах екстремізм здебільшого розуміється як 

соціальної-політичний феномен, який становить собою сукупність ненасильницьких 

і насильницьких крайніх форм неприйняття алгоритму соціального управління в 

певному соціумі [84, с. 73-80]. 

Як зазначає М.К. Арчаков, «доцільно розглядати екстремізм як політичне 

явище, тобто політичний екстремізм … оскільки у будь-якому конфлікті на 

національному, релігійному, соціальному, етнічному грунті екстремізм 

проявляється тільки у взаємозв’язку з політичними інтересами, цілями, 

переконаннями учасників конфлікту» [85, c. 17]. Головна мета екстремістської 

діяльності – нав’язування своєї ідеї будь-якими методами, в тому числі і 

залякування за допомогою використання нелегітимних методів боротьби за владу, 

знищення конституційного порядку, сепаратизму тощо [86, c. 145-146]. 

На думку В.Л. Назарова, екстремізм – це політична практика, в основі якої 

знаходяться радикальні ідеї, які заперечують ідейно-інституційні основи даного 

суспільно-політичного устрою і закликають до негайного насильницької зміни 

легітимного конституційного ладу. На думку вченого поняття екстремізму – це 

штучне поняття сучасності, породжене зіткненням держав з новим комплексом 
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викликів морально-політичного плану. При цьому держава ще не знає, як адекватно 

реагувати на ці виклики своєї легітимності, починаючи змішувати різні явища як 

«екстремізм», «тероризм», «радикалізм» [24, c. 25]. 

Екстремістське насильство має характеристики політичного насильства. 

Феномен екстремістського насильства передбачає ідеологічну складову. Це 

насильство, що претендує на власну легітимацію та прагне до утвердження деяких 

соціальних норм. Разом з тим екстремістське насильство не тотожне політичному 

насильству, а являє собою самостійний феномен, що закріплюється в його 

унікальній характеристиці – крайності [34, c. 17]. 

Р.Н. Гетц під екстремізмом пропонує розуміти соціально-політичне явище, яке 

виникає в результаті політичного конфлікту, коли соціум організує опозиційні рухи 

на підтримку іншій, яка протистоїть владній, ідейно-політичній доктрині, поєднаній 

із застосуванням насильства, нелегітимного у своїй основі, яке є для екстремістів 

засобом досягнення поставлених цілей [87, с. 22]. В порядку критики позиції Р.Н. 

Гетца І.С. Сайфулін обгрунтовано вказує, що у підході Р.Н. Гетца робиться спроба 

розкрити сутність політичного екстремізму, але не враховуються інші форми 

екстремізму, що, безумовно, мінімізує значимість такого підходу [88, c. 6]. 

В.А. Мальцев визначає екстремізм як ідеологію, політику і практику найбільш 

реакційних сил, від ультраправих до ультралівих, які у політичній боротьбі за владу 

дотримуються крайніх заходів і засобів насильства, аж до знищення противника [69, 

c. 237]. На думку А.С. Кірєєва, основною відмінною рисою екстремізму є спосіб 

висловлення своєї незгоди у вигляді антиконституційних (протиправних) суспільно 

небезпечних методів. Акцентуючи увагу на способах екстремістських проявів, 

вчений-політолог у пропонованій дефініції вказав на безпосередню загрозу 

екстремізму, в першу чергу, для конституційного ладу, що відображає найбільш 

поширену точку зору, яка знайшла своє закріплення у законодавстві [14, c. 132]. 

Соціологи також мають своє уявлення про специфічні особливості сучасного 

екстремізму. З позицій соціологічного підходу екстремізм репрезентується як одна з 

численних патологій соціальної системи на сучасному постіндустріальному етапі її 

розвитку [2, с. 10]. Екстремізм порушує цілий спектр суспільних відносин: права і 

свободи людини і громадянина, громадську безпеку, державну цілісність і 
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міжнародний авторитет держави та її лідерів [89, c. 17]. Як зазначає інший вчений-

соціолог Д.О. Лазарєв, екстремізм є небезпечним соціальним явищем, який 

заперечує основні, закріплені Конституцією права і свободи громадян, виступає 

проти сформованого порядку владних відносин [2, c. 18]. Екстремізм починає 

проявлятися як система ідеологізованої насильницької та деструктивної діяльності, 

підкріплена екстремальними цінностями та установками особи [2, c. 23]. 

У соціології екстремізм – це деструктивна тенденція, яка є перешкодою для 

модернізації суспільства; прихильність до крайніх поглядів і заходів, що 

виявляється у відповідній соціальній поведінці, у всіх сферах людської активності: в 

міжособистісному спілкуванні, взаєминах, у ставленні до природи, політики тощо; 

не просто зневага до суспільних норм, правил, законів, а крайня ступінь нехтування 

[90, с. 11]. 

Екстремізм, на думку ряду вчених, являє собою досить широку категоріальну 

форму, яка має загальний характер і виявляє себе в різних соціальних, політичних, 

юридичних і духовно-моральних процесах [11, c. 140]. У цьому зв’язку деякі 

вітчизняні вчені обгрунтовано звертають увагу на те, що до теперішнього часу 

відзначається підміна юридичних (правових) дефініцій екстремізму і тероризму 

філософськими, політологічними, соціологічними, психологічними та ін. [19, с. 55] 

Наведене обумовлене тим, що, екстремізм, як зазначалось, виступає об’єктом 

досліджень не лише юристів, а й істориків, філософів, соціологів та політологів.  

Перед тим як узагальнити ознаки екстремізму та класифікувати підходи до його 

розуміння, доцільно, на наш погляд, зупинитися на міжнародному аспекті проблеми 

екстремізму. Як зазначає український дослідник проблем адміністративно-правового 

забезпечення протидії екстремізму В.Д. Гожій, екстремізм – це явище міжнародного 

масштабу. Для вказаного антисоціального явища властиві розмитість кордонів, а 

також налагоджена система організаційних зв’язків, а тому екстремістська 

діяльність становить особливу небезпеку для мирного співробітництва різних 

держав, в цілому для міжнародних контактів і відносин. В умовах глобалізації та 

трансформації екстремізм у своїх різноманітних проявах перетворюється на 

загальну проблему глобалізованого світу [19, c. 21]. Про наведене свідчать 

положення документа ГА ООН – Плану дій щодо попередження насильницького 
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екстремізму 2015 р., в п. 1 якого наголошується на тому, що насильницький 

екстремізм є викликом цілям і принципам ООН. Він підриває мир і безпеку, права 

людини і сталий розвиток. Жодна країна або регіон не застраховані від його 

наслідків [4].  

Розглядаючи правові проблеми попередження політичного екстремізму в 

Україні, Б.М. Петренко дійшов висновку про те, що протидія політичному 

екстремізму має бути обгрунтована в міжнародному праві. Це, по-перше, не 

дозволить маніпулювати і підмінювати поняття «політичного екстремізму» в різних 

державах, а по-друге, надасть певного напрямку національному законодавству в 

попередженні його проявів [91, с. 708]. Перевага визначень та характеристик 

екстремізму у міжнародному праві полягає у тому, що вони створюють міжнародно-

правову основу для розкриття кримінально-правової сутності екстремізму у 

національному кримінальному законодавстві [70, c. 18].  

У міжнародному праві, як констатує вітчизняний дослідник Б.М. Петренко, 

закріплені лише загальні основи, які мають опосередковане відношення до 

упередження екстремізму [91, с. 708]. Т.А. Корнілов, який присвятив дисертаційне 

дослідження міжнародним аспектам протидії екстремізму, визначив наступні 

основні особливості його поняття у міжнародно-правових актах ООН: визнання 

екстремізму (окремих його форм) як загрози для міжнародної законності та 

правопорядку у світі; поряд з екстремізмом використовуються інші синонімічні 

поняття, такі як «ксенофобія», «нацизм», «расизм», «антисемітизм», «нетерпимість» 

та інші, але значення цих термінів не розкривається [70, c. 9]. 

Аналіз змісту документів міжнародних міжурядових організацій – ООН, ЄС та 

РЄ свідчить про те, що вони не містять загальноприйнятого визначення екстремізму. 

Як зазначав український вчений Ю.Б. Ірха, «у світі не існує універсального, 

закріпленого у законодавстві визначення екстремізму, яке охоплювало б усі його 

прояви та давало б можливість органам державної влади певної країни звертатися до 

міжнародної спільноти по всебічну підтримку у протидії екстремістській діяльності 

на її території чи поза нею. Лише деякі форми екстремізму однозначно 

засуджуються світовим співтовариством. До них належать ті, що пов’язані з 
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вчиненням особливо тяжких злочинів, наприклад тероризм (бомбовий, ядерний) та 

його фінансування» [92, c. 58]. 

На вказану проблему звертав увагу, зокрема, О.Г. Волеводз, який зазначав, що, 

незважаючи на численні ініціативи світової спільноти щодо попередження 

насильницького екстремізму або протидії йому, у світі не існує загальноприйнятих 

визначень екстремізму [93,  c. 8]. Подібного висновку за наслідками аналізу змісту 

міжнародних нормативних правових документів дійшов М.Х. Абдуллаєв, який 

зазначив, що наявні у них концепції визначення такого складного соціально-

політичного феномена як «екстремізм» недостатні для максимально точного 

з’ясування сутності та специфічних рис цього явища [94, c. 105-106].  

Аналіз деякими вітчизняними вченими міжнародно-правових актів у сфері 

протидії екстремізму дає підстави висновку про їх декларативність. Як зазначає В.Д. 

Гожій, більшість з міжнародно-правових документів, ухвалених під егідою ООН, не 

містять не тільки переліку екстремістських діянь (за винятком тероризму), а й 

дефініцій екстремізму, а також будь-яких ефективних механізмів взаємодії з питань 

протидії екстремізму між державами. Крім того, документи ООН надають 

екстремізму, як підкреслює вчена, виключно релігійно-расовий відтінок, 

недостатньо акцентуючи увагу на більш сучасних його формах, наприклад, 

пропаганді війни та ненависті, проявах екстремізму в мережі Інтернет, включаючи 

кібертероризм [19, c. 141]. 

Зважаючи на те, що екстремістські прояви не завжди мають ознаки терору, 

міжнародне право потребувало нормативного акту, яке регулює боротьбу з 

екстремізмом [74, c. 36]. Варто зауважити, що досі не укладено жодної міжнародної 

угоди під егідою ООН, ЄС та РЄ, спеціально присвяченої питанням екстремізму.  

Певною мірою зазначену прогалину усунула Шанхайська конвенція про 

боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом від 15 червня 2001 року 

(Україна не є учасником даної угоди та членом міжнародної організації – 

Шанхайської організації співробітництва, під егідою якої її укладено), в якій 

використане вузьке тлумачення екстремізму: будь-яке діяння, спрямоване на 

насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади, а також на 

насильницьку зміну конституційного ладу держави, а так само насильницьке 
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посягання на громадську безпеку, у тому числі організація у вищевказаних цілях 

незаконних збройних формувань або участь у них (ст. 1) [95]. У зазначеній 

Конвенції при конструюванні визначення застосований так званий «переліковий» 

підхід шляхом перерахування конкретних діянь, які утворюють поняття 

«екстремізм». 

Наведене конвенційне визначення екстремізму було піддане обгрунтованій 

критиці. Деякі вчені звертають увагу на те, що наведене визначення екстремізму є 

не зовсім вдалим, оскільки в ньому не розкривається соціальна сутність 

екстремізму, він зводиться лише до кримінально-правових форм [96, c. 61]. 

Наведене вище визначення свідчить про те, що екстремізм передусім посягає на 

існуючий конституційний лад і конституційну безпеку держав. Варто підтримати 

точку зору О.В. Петряніна, який вважає, що сучасна загроза екстремізму не 

обмежується посяганнями на конституційний лад або громадську безпеку держав. 

Визнаючи екстремізм як загрозу всій світовій спільноті, слід закріпити ще одну мету 

– підрив світової безпеки. Це створить можливість принципово по-новому 

розглянути діяння, які посягають на мир і безпеку людства, як можливий різновид 

злочинів екстремістської спрямованості. Визнання цієї мети буде виступати 

легітимною підставою створення антиекстремістських норм, які охоронятимуть мир 

і безпеку людства [14, с. 63-64]. 

Ще однією особливістю згаданої вище Конвенції є надання екстремізму 

виключно політичного відтінку (при відсутності інших мотивів вчинення 

екстремістських злочинів). Це дає підстави деяким авторам вважати, що закріплене 

у зазначеному документі визначення екстремізму надто широке і має радше 

політичний, ніж юридичний смисл [97, с. 129-137]. З іншого боку, як вказують вчені, 

перелік інших деструктивних форм діяльності, які носять екстремістський характер, 

держави-учасники визначають самостійно. Які екстремістські прояви вважати 

караними, держава встановлює, виходячи з актуальності існуючих викликів та 

загроз, які із врахуванням суспільно-політичної обстановки можуть набувати 

суспільно небезпечного (або суспільно шкідливого) характеру [11, c. 29].  

Навіть поверхневий аналіз міжнародних правових документів показує, що вони 

не можуть у достатній мірі прояснити проблему визначення екстремізму, для цього 
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потрібні фундаментальні наукові праці провідних вчених з даної тематики. Окрім 

того, питання розуміння екстремізму, у свою чергу, ускладнюється ще тим, що 

кожне національне законодавство і відповідно наукове обгрунтування має власну 

специфіку, пов’язану з визначенням екстремізму [98, c. 12]. 

Аналіз наукових позицій щодо визначення екстремізму дозволив вітчизняній 

дослідниці В.Д. Гожій сформулювати його розуміння у якості прихильності окремих 

осіб, груп та організацій до крайніх, радикальних поглядів, позицій і заходів у 

громадській діяльності, які реалізуються у формі протиправних дій, спрямованих на 

насильницьке захоплення чи утримання влади, а також насильницької зміни 

конституційного ладу держави, посягання на громадську безпеку, зокрема 

організацію із зазначеною метою незаконних збройних формувань чи участь у них, 

що переслідуються відповідно до законодавства [19, c. 48]. В наведеному випадку 

авторка за основу використала визначення екстремізму, що міститься у 

Шанхайській конвенції про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом 

від 15 червня 2001 року. 

Свого часу був узгоджений єдиний для правоохоронних органів держав СНД 

«Словник основних термінів і понять у сфері боротьби з міжнародним тероризмом 

та іншими проявами екстремізму». На увагу заслуговує сформульована у словнику 

дефініція екстремізму, під яким пропонується розуміти прихильність окремих осіб, 

груп, організацій тощо до крайніх поглядів, позицій та заходів у людській діяльності 

[14,  с. 66]. 

Стаття 1 Модельного закону про протидію екстремізму, який був ухвалений в 

м. Санкт-Петербург 14 травня 2009 року Постановою 32-9 на 32-му пленарному 

засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД, визначає екстремізм 

як посягання на основи конституційного ладу та безпеку держави, а також 

порушення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, що вчиняються 

внаслідок заперечення правових і (або) інших загальноприйнятих норм і правил 

соціальної поведінки [99, с. 205-219]. В основу побудови запропонованої дефініції 

було покладено, як уточнює О.В. Петрянін, два основних критерії. В якості першого 

критерію виступає коло суспільних відносин, на які спрямовані екстремістські 

посягання (до таких віднесено: основи конституційного ладу, безпека держави, 
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права, свободи і законні інтереси людини і громадянина). В якості другого – 

мотивація екстремістських проявів, тобто заперечення правових і (або) інших 

загальноприйнятих норм і правил соціальної поведінки [14,  с. 68]. 

На думку О.В. Петряніна, в основу визначення ознак екстремізму повинен бути 

покладений підхід, який пояснює екстремізм як певний стан (ідеологію), що 

включає в себе конструктивні ознаки даного явища [14, с. 154]. Поняття 

«екстремізм» у Законі РФ «Про протидію екстремістській діяльності» 

сформульовано через вказівку на ряд видів (напрямків здійснення) екстремістської 

діяльності, більшість з яких утворюють самостійні склади злочинів екстремістської 

спрямованості. У науковій літературі був підданий критиці підхід при визначенні 

екстремізму, коли замість наукової дефініції пропонується так зване «екземплярне» 

визначення шляхом простого перерахування явищ або дій, які відносяться до 

екстремізму. Таке встановлення сутності екстремізму шляхом простого 

перерахування об’єктів, що входять в обсяг поняття, яке визначається, взагалі не є 

логічно коректним. Якщо у нас немає чіткого розуміння сутності екстремізму, то 

включення або невключення певних дій або явищ до складу екстремізму є 

абсолютно довільним заняттям [62, c. 15]. Тому складно, як справедливо 

зазначається в юридичній літературі, надати вичерпне визначення екстремізму, 

оскільки в одне поняття зібрані різні види екстремістської діяльності [59, c. 19].  

А.С. Маякова цілком слушно звертає увагу на те, що актуальним залишається 

питання про законодавче закріплення поняття екстремізму за допомогою його 

характерних ознак [100, с. 133]. Деякі дослідники, зокрема, С.А. Ефіров, вважають, 

що не слід прагнути до вироблення загального визначення екстремізму і можна 

обмежитися лише деякими найважливішими ознаками [101, c. 47-65].  

Проведений російським вченим О.В. Петряніним комплексний аналіз сучасних 

підходів до визначення екстремізму, дозволив йому виділити ті його ознаки, які 

відображають сутність досліджуваного явища. Найбільш характерна ознака 

екстремізму – його виняткова політизованість. Друга ознака відображає вичерпний 

перелік сфер, на які спрямовані екстремістські посягання. На думку О.В. Петряніна, 

це сфери, спрямовані на забезпечення громадської безпеки, нормального 

функціонування конституційного ладу, а також миру і безпеки людства [14, c. 150-
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151]. На наш погляд, зазначеними сферами екстремістські посягання не 

обмежуються. 

Третя ознака, на думку О.В. Петряніна, включає в себе мотивацію вчинення 

злочину. В якості такої, враховуючи положення кримінального законодавства РФ, 

повинні розглядатися політична, ідеологічна, расова, національна та релігійна 

мотивації. Четверта ознака: екстремізм – це виключно злочинна діяльність [14, c. 

151-152]. З останньою з наведених ознак не можна погодитись, оскільки за 

екстремістські правопорушення передбачена не лише кримінальна, а й 

адміністративна відповідальність. 

На основі огляду законодавства та літератури, присвяченої екстремізму, 

російський вчений-юрист Р.А. Сабітов сформулював його ознаки. По-перше, 

екстремізм – це певне діяння (діяльність). По-друге, екстремізм – це використання 

крайніх, радикальних форм та методів діяльності. По-третє, усі види екстремістської 

діяльності об’єднує одна риса – ідейна (ідеологічна) основа, яка виражається у 

запереченні усякого інакомислення, ксенофобії, бажанні нав’язати свої теорії та 

погляди іншим людям, втілити їх у практику шляхом застосування крайніх методів 

та засобів. По-четверте, якщо розглядати екстремізм з правової точки зору, то його 

ознакою є протиправність екстремістських дій, тобто їх заборона законом. По-п’яте, 

суб’єктами екстремістської діяльності можуть бути юридичні та фізичні особи. 

Наприклад, за виготовлення та поширення екстремістських матеріалів несуть 

адміністративну відповідальність громадяни, у тому числі посадові особи, та 

юридичні особи. До числа юридичних осіб належать громадські та релігійні 

об’єднання, редакції засобів масової інформації, інші організації [102, c. 9-11]. 

Дійсно, на практиці для багатьох екстремістських діянь притаманна ідеологічна 

складова. Як зазначає українська вчена В.Д. Гожій, центральним ядром екстремізму 

та тероризму, що розглядаються в якості специфічних методів політичної боротьби, 

виступає їх ідеологія, яка може бути представлена будь-якою безкомпромісною 

теорією встановлення «нового», «втраченого старого», «більш справедливого» і т.п. 

суспільства [19, c. 58]. 

У зв’язку з наявністю численних авторських визначень екстремізму та різних 

підходів щодо розуміння його сутності, варто навести основні концепції поняття 
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цього явища. Російський дослідник екстремізму О.В. Петрянін у докторській 

дисертації запропонував доволі детальну класифікацію концепцій поняття 

екстремізму [14, c. 136-145], яку слід використати за основу у цьому дослідженні.  

Так, в основу однієї з концепцій поняття екстремізму покладено комплекс 

інститутів, ідей, установок. До прибічників такого підходу належать Ю.Б. Ірха, 

М.М. Афанасьєв, А.Ф. Істомін, І.Д. Ковальов, Д.А. Лопаткін, Є.П. Сергун.  

На думку вітчизняного дослідника проблем екстремізму Ю.Б. Ірхи, під 

екстремізмом слід розуміти систему поглядів, ідей, переконань, цінностей та 

установок, спрямованих на підбурення, заохочення чи виправдання протиправної 

зміни цивілізаційних здобутків, які домінують у суспільстві, а також демократичних 

основ громадянського суспільства та/або конституційного ладу в країні [103, c. 96].  

На думку М.М. Афанасьєва, екстремізм є комплексом вкрай радикальних 

ідейних установок (вкрай лівих, правих, націонал-екстремістських, сепаратистських, 

релігійних і духовно-психологічних), які обгрунтовують застосування насильства 

для досягнення переважно політичних цілей [33, с. 234-235].  

З точки зору І.Д. Ковальова, екстремізм є сукупністю організаційно-політичних 

структур та їх радикальних політичних установок, які обгрунтовують застосування 

насильства для досягнення поставлених політичних цілей [104, c. 4-8].  

А.Ф. Істомін і Д.А. Лопаткін вважають, що екстремізм – це сукупність ознак, 

які виражаються: а) у створенні будь-якого руху, спільноти, течії, громадського 

об’єднання посадових осіб і громадян для боротьби з неугодним ладом, 

внутрішньою і зовнішньою політикою, національною, релігійною, економічною, 

соціальною, військовою програмами держави; б) у діяльності руху, спільноти, течії, 

громадського об’єднання, посадових осіб і громадян, спрямованій на поширення 

своїх ідей, доктрин, шкіл, які характеризуються крайніми поглядами і суперечать 

конституційним засадам суспільства і демократичної держави; в) у поширенні 

ідеології, вчень, що супроводжується застосуванням насильства чи інших 

радикальних способів, які порушують встановлені державою заборони [46, с. 23-24]. 

Визнаючи дане визначення таким, що має право на існування, варто зазначити, що 

воно не відображає деяких ключових особливостей екстремізму. 
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Вітчизняний дослідник В.В. Головко серед основних структур екстремізму й 

радикалізму в Україні виділяє: а) українські націоналістичні екстремістські та 

радикальні організації (УНА-УНСО, Всеукраїнська організація «Тризуб» ім. 

Степана Бандери та ін.; б) расистські рухи (скінхеди, нацисти, антисеміти); в) 

проросійські та лівацькі угруповання; г) русинський рух на Закарпатті; д) кримсько-

татарський рух; e) політико-економічний рух [43, с. 250-269]. 

В основу наступної концепції поняття екстремізму покладено певний різновид 

суспільно небезпечної діяльності, наділеної специфічними ознаками. 

Представниками такого підходу є В.Д. Гожій, С.М. Фридинський, А.В. 

Ростокинський, Р.А. Сабітов, І.М. Тяжкова, С.М. Іншаков та інші.  

Так, українська вчена В.Д. Гожій на основі проведеного дослідження передусім 

для потреб науки адміністративного права запропонувала наступне визначення: 

екстремізм – це дії, а також виражені у публічній формі ідеї, погрози та наміри, які 

порушують встановлені законом права та свободи громадян, загальновизнані норми 

публічно-правових, національних, конфесійних та інших суспільних відносин, 

встановлений порядок діяльності органів державної влади та спрямовані на 

дестабілізацію й руйнування існуючих публічно-управлінських та політичних 

відносин. У вузькому (правовому та політико-прагматичному) сенсі екстремізм, на 

думку вченої, являє собою активну протидію встановленим правилам поведінки та 

практиці (передусім правовій, політичній та ідеологічній), що виражається, 

переважно, через фізичне насильство, заподіяння фізичної, моральної та 

матеріальної шкоди [12, c. 188]. Під екстремізмом в загальному сенсі дослідниця 

пропонує розуміти прихильність окремих осіб або соціальних груп до крайніх 

поглядів (ідей) і поведінки, яка виявляється в нелегітимному і суспільно 

небезпечному посяганні на існуючий суспільний лад, права і свободи людини, 

організацію публічного управління [19, c. 57]. 

Під розглядувану концепцію поняття екстремізму підпадає визначення, яке 

пропонувалось у одному із законопроєктів, присвячених протидії екстремізму. Так,  

у ст. 1 проєкту Закону «Про протидію екстремізму» (реєстр. № 9156 від 15.09.2011) 

під екстремізмом пропонувалось розуміти діяльність фізичної особи або (та) 

юридичної особи, або (та) об’єднання громадян чи їхні публічні заклики або (та) 



48 

 

підбурювання, які спрямовані на насильницьке захоплення влади чи незаконне 

втручання в діяльність органів влади, посягання на основи конституційного ладу та 

національної безпеки, порушення прав, свобод та законних інтересів людини і 

громадянина, яка є наслідком несприйняття правових норм чи інших правил 

поведінки (соціальних норм) [51].  

З приводу наведеного визначення у висновку ГНЕУ ВРУ від 25.04.2012 р. на 

проєкт Закону «Про протидію екстремізму» (номер: 9156, дата реєстрації: 

15.09.2011) вказувалось: «що стосується порушення прав і свобод людини і 

громадянина як однієї із ознак екстремізму, то воно є занадто широким поняттям і 

без конкретизації неможливо зрозуміти, які саме види порушень мають бути 

додатково передбачені положеннями проєкту. У свою чергу поширення поняття 

«екстремізму» на діяльність осіб, які не сприймають «соціальні» норми, на наш 

погляд, взагалі є помилковим і не може бути предметом серйозного розгляду та 

обговорення. Адже під соціальними нормами (які поділяються на моральні, правові, 

релігійні, корпоративні, сімейні, естетичні, звичаї, традиції тощо) розуміють 

систему правил, які поділяються членами певної соціальної групи і є основою для їх 

соціальної поведінки. Таким чином, за змістом законопроєкту до екстремістів можна 

буде віднести порушників будь-яких правових та інших соціальних норм, у тому 

числі сімейних та моральних норм. Таке надто широке тлумачення поняття 

екстремізму, під яке можна при бажанні «підвести» будь-яку людину без 

виключення, не може вважатись прийнятним, оскільки створює суттєву загрозу 

правам і свободам людини і громадянина». Враховуючи викладене, пропонувалось 

відхилити вказаний законопроєкт [51]. 

С.М. Фридинський запропонував наступне визначення: екстремізм – це 

діяльність громадських, політичних та релігійних об’єднань або інших організацій, 

засобів масової інформації, фізичних осіб, пов’язана з вчиненням дій, спрямованих 

на: встановлення єдиної ідеології як державної; розпалювання класової, майнової, 

расової, національної чи релігійної ворожнечі, приниження національної гідності;  

заперечення абсолютної цінності прав людини; насильницьку зміну основ 

конституційного ладу та порушення цілісності держави; підрив безпеки держави; 

публічні заклики до здійснення вказаної діяльності чи вчинення вказаних дій [68, c. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=41152&pf35401=221156
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48-49]. Цілком очевидно, що наведене визначення не розкриває у належній мірі 

сутності цього явища. 

А.В. Ростокинський вважає, що під екстремізмом слід розуміти сукупність 

злочинів, які вчиняються з метою ескалації конфліктів на грунті політичних, 

етнічних, релігійних та інших переконань [105, c. 14]. Подібний підхід до 

визначення екстремізму знайшов своє відображення у формулюванні, 

запропонованому В.А. Пономаренковим і М.А. Яворським. На їхню думку, 

екстремізм – це насильницькі і (або) протиправні діяння, вчинені з мотивів 

релігійної, расової, статевої та іншої соціальної неприязні, а також заклики до їх 

вчинення [106, c. 42]. Наведені визначення мають право на існування, проте вони не 

відображають усіх основних аспектів даного деструктивного явища. 

На думку Р.А. Сабітова, екстремізм – це антигромадська поведінка фізичних чи 

юридичних осіб, яка виражається у протиправному використанні насильства чи 

інших крайніх форм і методів діяльності з мотивів політичної, ідеологічної, расової, 

національної, релігійної ненависті чи ворожнечі, ненависті чи ворожнечі щодо будь-

якої соціальної групи та з інших подібних ідейних (ідеологічних) мотивів [102, c. 

11]. Використання у наведеному випадку словосполуки «соціальна група» зазнало 

критики серед вчених, оскільки, на думку О.Г. Кібальника та І.Г. Соломоненка, 

відсутні будь-які чіткі критерії для віднесення людей до тієї чи іншої соціальної 

групи [107, c. 23]. 

На думку І.М. Тяжкової, екстремізм – це прихильність до крайніх заходів 

протидії існуючим у суспільстві відносинам, які поставлені під охорону Конституції 

та інших законодавчих актів держави [108, с. 83]. Такий підхід, як зазначає Д.О. 

Чернявський, видається занадто широким, оскільки охоплює, по суті, будь-яке 

правопорушення або злочин, які можна розглядати як крайню форму порушення 

сформованих суспільних відносин. Крім того, неможливо говорити про протидію 

суспільним відносинам, оскільки вони складаються незалежно від будь-кого, при 

цьому можна протидіяти прийняттю рішень, політиці, яка здійснюється тощо. 

Видається, що доктринальне визначення будь-якого явища має бути максимально 

чітким, конкретним, таким, що відображає сутнісні характеристики явища [49, с. 64-

65]. 
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Відомий кримінолог С.М. Іншаков пропонує розглядати екстремізм як 

схильність до крайніх поглядів та радикальних механізмів вирішення проблем, які 

виникають [109, c. 333]. З цього приводу в юридичній літературі зазначається, що 

відсутність чітких меж у визначенні термінів виключає можливість градації діянь на 

загальнокримінальні та екстремістські. Використання таких понять неприпустиме у 

зв’язку з відсутністю в них конструктивних ознак екстремізму [14, c. 145]. 

В основу наступної групи понять екстремізму покладена концепція, яка 

розглядає досліджуване явище як специфічну ідеологію. Представниками даного 

підходу є В.П. Кашепов, Є.П. Сергун, Д.О. Чернявський та М.Я. Яхьяєв. На думку 

прибічника даної концепції В.П. Кашепова, екстремізм – це ідеологія нетерпимості, 

яка грунтується на ознаках раси, національності, мови, походження, релігії, 

приналежності до соціальної групи, що виражається у вчиненні публічних 

протиправних дій [110, c. 12].  

На думку Д.О. Чернявського, під екстремізмом слід розуміти ідеологію, яка 

обгрунтовує необхідність насильницької боротьби з державною політикою, 

суспільно-політичним ладом, а так само створення у суспільстві обстановки 

нетерпимості за ознакою расової, національної, конфесійної або іншої 

приналежності або належності до представників соціальних груп [49, c. 13]. 

Визнаючи наведене визначення таким, що має право на існування, варто зазначити, 

що воно не відображає всіх ключових аспектів даного деструктивного явища. 

На основі проведеного дисертаційного дослідження, Є.П. Сергун дійшов 

висновку, що екстремізм – це  прихильність до певної системи поглядів та ідей, яка 

грунтується на нетерпимості до основоположних принципів конституційного ладу 

РФ і охоронюваних державою демократичних прав і свобод людини і громадянина, 

характеризується внутрішньою готовністю до активної діяльності, спрямованої на 

втілення таких поглядів кримінально караними способами [66, c. 9]. 

Як вважає М.Я. Яхьяєв, при визначенні екстремізму зазвичай акцент 

зміщується саме на характеристику екстремістської діяльності. Головним при 

визначенні екстремістської діяльності, на його думку, є не просте перерахування 

різновидів конкретних дій екстремістів, а чітка вказівка на їх ідеологічну основу. 
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Екстремістською є тільки така діяльність, яка обумовлена і вмотивована 

екстремістською ідеологією [62, c. 18]. 

Представниками наступного підходу, в основу якого покладена ідея 

ототожнення екстремізму з соціально негативним явищем, є А.О. Тодосієнко, Р.М. 

Уздьонов, Ю.І. Авдєєв, А.Я. Гуськов, Ю.В. Маркова та А.А. Можегова. Так, 

вітчизняна дослідниця А.О. Тодосієнко під екстремізмом пропонує розуміти 

негативне соціально-правове, кримінально-криміногенне явище, що зумовлене 

суперечливими поглядами та проявами окремих юридичних чи фізичних осіб 

усталеним соціальним і правовим нормам, які вони зневажають, котрі протиправно 

реалізують свої діяння, що прямо або опосередковано спрямовані на зміну основ 

конституційного устрою держави, розпалювання політичної, ідеологічної, расової, 

національної, або релігійної ворожнечі за допомогою застосування насильства або 

погрози його застосування, заподіяння майнової або фізичної шкоди, а також 

вчинення закликів до будь-яких дій, які загрожують національній безпеці [111, c. 

215]. Зазначене визначення надто громіздке, а також не охоплює багатьох сучасних 

проявів цього негативного явища.  

Р.М. Уздьонов пропонує розглядати екстремізм як соціальне негативне явище, 

що виражається у сукупності суспільно небезпечних кримінально караних діянь, які 

вчиняються у відповідністю з певною системою поглядів, переконань, зведених у 

культ, з метою досягнення певного результату, передбаченого цією системою 

поглядів, в будь-якій галузі суспільних відносин, існуючий порядок в якій 

заперечується екстремістами [112, c. 8]. Варто погодитися з критикою даного 

визначення, яка полягає у тому, що всі ознаки, які властиві, на думку Р.М. 

Уздьонова, екстремізму, не відображають його конструктивних особливостей. Вони 

можуть бути характерні для будь-якого злочину [14,  c. 146]. 

На думку Ю.І. Авдєєва та А.Я. Гуськова, екстремізм повинен розглядатися як 

антигромадське соціально-політичне явище, яке являє собою соціально та 

психологічно обумовлене, ідеологічно вмотивоване використання крайніх форм і 

методів у соціально-політичних відносинах [113, c. 12]. Варто погодитися з О.В. 

Петряніним, який у порядку критики звернув увагу на те, що наведене визначення 

містить у собі ряд ознак, які частково відображають особливості екстремізму, однак 
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вимагають деякого уточнення. Без жодного сумніву, на його думку, можна 

погодитися з тим, що екстремізм завжди соціально і психологічно обумовлений та 

ідеологічно вмотивований. Частковій критиці підлягає ознака, яка вказує на 

використання крайніх форм і методів. Як відомо, екстремісти при вчиненні злочинів 

екстремістської спрямованості використовують саме такі радикальні методи і 

способи, але для того, щоб віднести їх до крайніх, вважаємо за необхідне визначити 

ознаки відповідних методів і способів. Крім того, вказівка на те, що реалізація 

екстремістських форм і методів можлива виключно у соціально-політичних 

відносинах, на думку О.В. Петряніна, звужує сферу їх поширення. У зв’язку з цим 

потребує корегування (у бік розширення) коло суспільних відносин, які піддаються 

впливу екстремістів [14, c. 146].  

Як доводить О.В. Петрянін, спірним є підхід, згідно з яким екстремізм 

розуміється винятково як антигромадське соціально-політичне явище. Діяльність 

екстремістів у першу чергу спрямована не на суспільство, а на існуючий державний 

лад. Найчастіше суспільство є лише інструментом впливу на прийняття рішення, а 

не об’єктом впливу [14, c. 147]. 

На думку Ю.В. Маркової, екстремізм – явище соціально-правове і 

криміногенно-кримінальне, яке характеризується посяганнями, спрямованими на 

зміну основ конституційного ладу, а також розпалюванням політичної, ідеологічної, 

расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі з використанням при 

цьому насильства або погрози його застосування, заподіяння майнової шкоди, а 

також закликами до вчинення зазначених дій [114, c. 8]. На підставі змісту 

закріплених у визначенні ознак Ю.В. Маркова робить висновок про те, що 

екстремізм створює загрозу виключно конституційному ладу, що, на думку О.В. 

Петряніна, є помилковим, оскільки екстремізм також створює загрози для 

громадської безпеки держави, для миру і безпеки людства в цілому [14, c. 149]. 

Вказаний підхід О.В. Петряніна вважаємо достатньо обгрунтованим, але слід 

враховувати, що екстремістські злочини не обмежуються зазначеними сферами. 

На думку А.А. Можегової, екстремізм – це багатоаспектне соціально-правове 

явище, яке охоплює не тільки певну антисоціальну діяльність, але і ідеологію, яка 

схвалює таку діяльність і спрямована на створення у суспільстві обстановки 
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нетерпимості до представників певних соціальних груп [65, c. 25]. У наведеному 

визначенні цього явища викликає заперечення обмеження екстремізму 

спрямованістю лише на створення у суспільстві обстановки нетерпимості до 

представників певних соціальних груп. 

Проаналізувавши наявні авторські концепції, В.О. Осипов зробив 

обгрунтований висновок про те, що вони не позбавлені деяких недоліків, оскільки 

екстремізм розглядається ними однобічно, не враховуючи усю багатоманітність 

даного явища [115, с. 35].  

Ряд вчених (В.О. Бурковська, А.М. Кадієва, Р.С. Тамаєв, О.В. Петрянін, С.О. 

Юдічева та М.Я. Яхьяєв) узагальнили доктринальні визначення екстремізму. Так, 

Р.С. Тамаєв по аналогії з О.В Петряніним виділив наступні визначення екстремізму: 

це суспільно небезпечна діяльність; це соціально-негативне явище; це комплекс 

інститутів, ідей, установок тощо; це специфічна ідеологія [59, c. 15-18].  

Визначаючи екстремізм як деструктивну, радикальну, що має системний 

характер протиправну діяльність, А.М. Кадієва та М.Я. Яхьяєв інтерпретують його 

як складний соціальний феномен, який містить три основних компоненти: ідеологію 

екстремізму (базис екстремістських практик), екстремістську діяльність (втілення у 

життя екстремістської ідеології) та екстремістську організацію (форма соціальної 

організації екстремістської діяльності) [116, с. 7; 117, с. 29]. Подібного висновку 

щодо структури екстремізму дійшов український дослідник Д.В. Дорохін: це 

складне соціальне явище, що включає три основні елементи: екстремістську 

ідеологію, яка є теоретичною основою екстремізму; екстремістську діяльність, яка є 

реалізацією, втіленням екстремістської ідеології; екстремістську організацію, яка є 

формою соціальних організацій екстремістської діяльності [1, c. 121]. 

В.О. Бурковська на підставі дослідження на дисертаційному рівні окремого 

різновиду досліджуваного явища – релігійного, дійшла висновку, що це складне 

соціальне явище реалізується у чотирьох формах: 1) як стан свідомості; 2) як 

ідеологічна система; 3) як сукупність дій з її реалізації; 4) як організаційна 

структура [118, c. 391]. Отже, в структурі екстремізму В.О. Бурковська додатково 

виділяє стан свідомості. 
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У науковій літературі зустрічаються слушні думки про необхідність 

розмежування екстремізму як правової категорії і як соціального явища, які не 

підлягають ототожненню.  Так, вітчизняна дослідниця В.Д. Гожій звертає увагу на 

те, що неоднозначність розуміння екстремізму викликана, перш за все, широким 

розмаїттям дій екстремістської спрямованості. А тому інтерпретувати екстремізм у 

широкому розумінні виключно в якості суспільно небезпечного явища видається не 

зовсім коректно, оскільки в такій інтерпретації законодавець, на думку вченої, 

вимушений був би визнати у якості екстремістської будь-яку іншу публічну та 

громадсько-політичну діяльність (наприклад, пікети, протестні марші, голодування 

тощо) [19, c. 35]. 

Екстремізм як соціальне явище, на думку А.С. Скудіної, В.Д. Ларичевої та Ю.С. 

Варанкіної, являє собою систему поглядів і дій, які базуються на певних нормах, 

цінностях, установках і спрямовані на руйнування (знищення) макрорівня 

соціальної ідентичності та сформованих на її основі цілісностей (таких як 

цивілізація, етнос, нація, конфесія, держава та ін.). Екстремізм як правова категорія, 

на їх думку, являє собою перелік протиправних діянь вищевказаної спрямованості, 

за вчинення яких передбачений специфічний комплекс заходів державного примусу. 

Теза про те, що екстремізм не є виключно правовою категорією, дозволяє безболісно 

з точки зору відповідності загальній теорії права визнавати в якості такого систему 

певних норм, поглядів, ідей, так і конкретні дії, діяльність [11, c. 140-141]. 

Розглядаючи екстремізм як правову категорію, варто враховувати, що 

екстремістські прояви можуть мати ознаки як кримінального, так і 

адміністративного правопорушення [119, c. 10; 41, с. 463; 1, с. 20; 103, c. 97; 19, с. 

212].  

В Україні за деякі екстремістські правопорушення передбачена адміністративна 

відповідальність. Так, у висновку фахівців ГНЕУ ВРУ на проєкт Закону «Про 

протидію екстремізму» зазначалось, що адміністративна відповідальність за певні 

«екстремістські» правопорушення передбачена ст.ст. 1851 «Порушення порядку 

організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій», ст. 1852 

«Створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку 

зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій», ст. 1865 «Порушення 
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законодавства про об’єднання громадян» КУпАП [51]. В.Д. Гожій, аналізуючи 

положення статті 1733 КУпАП «Виготовлення та пропаганда георгіївської 

(гвардійської) стрічки», визначає сутність пропаганди у якості публічного 

використання, демонстрації або носіння вказаної символіки. У цьому випадку має 

місце суспільно шкідлива пропаганда, яка, на думку вченої, являє собою особливу 

форму екстремістської діяльності, характерною ознакою якої є виготовлення, 

розповсюдження, а також публічне використання інформації, в тому числі, 

матеріального характеру, з метою просування або заперечення ідей, поглядів, 

переконань [19, c. 42].  

На основі аналізу законодавчої та наукової бази у дисертаційному дослідженні 

С.О. Юдічевої узагальнено характерні ознаки екстремізму: являє собою особливий 

вид людської діяльності; відрізняється протиправністю; наділений ознакою 

заперечення інакомислення та нетерпимістю до прихильників інших поглядів 

(політичних, економічних, конфесійних тощо); має певну ідеологічну 

спрямованість. З урахуванням зазначених ознак С.О. Юдічева пропонує під 

терміном «екстремізм» розуміти протиправну діяльність юридичних і фізичних осіб, 

яка грунтується на прихильності до крайніх поглядів і яка супроводжується 

запереченням інакомислення і нетерпимістю до прихильників інших поглядів, 

ідеологічно спрямовану на применшення і заперечення основ державного ладу, 

принципів міжнародного права, суспільства і держави [27, с. 18]. 

Українська вчена В.Д. Гожій визначила загальні ознаки екстремізму на основі  

проаналізованих авторських дефініцій:  

а) нетерпимість до прибічників інших публічно-управлінських, політичних, 

економічних, етнічних, релігійних та інших поглядів;  

б) наявність екзистенційної ідеї, відмінної від позиції офіційної влади;  

в) досягнення екстремістських цілей шляхом порушення встановлених 

правових норм;  

г) публічність та масовість розповсюдження екстремістських поглядів;  

д) ідеологічне обґрунтування застосування насильства щодо будь-яких осіб, які 

не поділяють позицію екстремістів;  



56 

 

е) демонстративне ігнорування правил та норм моралі, встановлених у 

суспільстві [12, c. 188]. 

На основі проведеного дисертаційного дослідження С.М. Фридинський 

сформулював наступні ознаки екстремізму: заперечення інакомислення та 

нетерпимість до прибічників інших поглядів (політичних, економічних, 

конфесійних та ін.); спроби ідеологічного обгрунтування застосування насильства 

щодо не лише активних противників, але і будь-яких осіб, які не поділяють 

переконання екстремістів; звернення до відомих ідеологічних чи релігійних вчень; 

домінування емоційних способів впливу у процесі пропаганди екстремістських ідей; 

звернення до почуттів та забобонів людей, а не до їхнього розуму; створення 

харизматичного образу лідерів екстремістських рухів, прагнення показати цих осіб 

«безгрішними», а усі їхні вказівки такими, що не підлягають обговоренню [68, c. 

49]. 

На основі проведеного у докторській дисертації дослідження, О.В. Петрянін 

дійшов висновку, що екстремізм – це стан злочинної політичної боротьби, 

спрямованої на підрив громадської безпеки, конституційного ладу, миру і безпеки 

людства, яка грунтується на політичних, ідеологічних, расових, національних і 

релігійних мотивах [120, c. 13]. Варто погодитись з Д.О. Чернявським, який вказує 

на уразливість даної точки зору, оскільки автор необгрунтовано ототожнює 

екстремізм з політичною боротьбою, яка ставить собі за мету захоплення влади. При 

цьому відбувається необґрунтоване обмеження в розумінні екстремізму, оскільки 

почастішали випадки його прояву без мети боротьби за владу [49, c. 66]. 

У порядку критики підходу О.В. Петряніна, Р.В. Кулєшов вказує, що дане 

визначення має право на існування, проте воно не відображає всіх ключових 

аспектів даного деструктивного явища, акцентуючи увагу на політичній боротьбі. 

Безсумнівно, екстремізм часто має політичне підґрунтя, але це властиво далеко не 

всім проявам екстремізму. Так, наприклад, далеко не завжди політично 

детермінована ненависть і ворожнеча за статевою ознакою, сексуальною 

орієнтацією, щодо осіб без певного місця проживання тощо [74, c. 51]. 

У науці кримінального права окремо досліджується антидержавний екстремізм, 

під яким пропонується розуміти збройну діяльність, яка носить системний, 
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організований, масштабний характер і спрямована на державну владу з метою зміни 

основ конституційного ладу держави або порушення її цілісності з використанням 

насильства або погрози насильства [10, c. 39]. Як зазначає з цього приводу професор 

В.Л. Ортинський, істотною ознакою кримінального антидержавного екстремізму, 

що дає змогу відмежувати його від інших форм екстремізму, є його спрямованість 

на зміну (повалення) влади шляхом використання для цього насильства або погрози 

насильством [121, c. 4]. 

  Аналізуючи підходи до розуміння екстремізму, варто звернутися до 

зарубіжного законодавства. Так, у сучасному законодавстві США відсутнє 

загальноприйняте визначення екстремізму. У доктрині до екстремістів відносять 

терористів, а також осіб, які вчиняють злочини на грунті політичної, расової, 

національної, релігійної ненависті, а також щодо груп нетрадиційної сексуальної 

орієнтації [45,  c. 101]. Поняття «екстремізм» у західній науковій традиції як термін 

зустрічається досить рідко і використовується переважно у вигляді прикметника: 

«екстремістська діяльність», «екстремістські організації» тощо [122; 123]. 

К.Ю. Мельшина зробила висновок про те, що екстремізм, тобто крайні погляди, 

крайній захід або крайня дія, за своїм походженням і проявом – складне соціальне 

явище. Як складне соціальне явище і як діяльність екстремізм, перш за все, може 

грунтуватися на політичних, ідеологічних, національних і релігійних відмінностях, 

але в будь-яких формах свого прояву він загрожує безпеці громадян, негативно 

впливаючи на їх життя і здоров’я, справляє серйозний психологічний вплив на ні в 

чому не винних людей і тягне за собою дуже серйозні політичні, економічні та 

моральні втрати [124, c. 49]. 

Українська вчена В.Д. Гожій на основі проведеного аналізу правових, 

юридичних, філософських, філологічних політичних та інших визначень 

екстремізму дійшла висновку про відсутність єдиного концептуального визначення 

екстремізму. Як правило, дослідники формулюють його достатньо широко, у якості 

прихильності до крайніх заходів, поглядів, методів [12, с. 188]. 

Аналіз законодавчих визначень і думок вчених щодо поняття «екстремізм» 

свідчить про те, що точність і однозначність при його формулюванні не досягнуті, 

не визначені його обсяг і зміст [125, c. 15]. Проблема визначення екстремізму у 
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правовому дискурсі залишається відкритою і обговорюваною, оскільки сама 

динаміка розвитку феномену не дозволяє його звести до будь-яких рамок [126, с. 16-

17].  

З метою більш повного розуміння правової природи сучасного екстремізму 

особливу увагу необхідно приділити визначенню співвідношення екстремізму та 

екстремістської діяльності.  

 

1.2. Екстремізм і екстремістська діяльність: проблема співвідношення 

 

Серед вчених існує полеміка щодо співвідношення понять «екстремізм» і 

«екстремістська діяльність». Не можна не погодитися з А.А. Можеговою в тому, що 

поняття екстремізму та екстремістської діяльності є ключовими для складів 

екстремістських злочинів і злочинів екстремістської спрямованості, тому з’ясування 

сутності цих понять – запорука правильної кваліфікації досліджуваних діянь і 

відправна точка для подальшого розвитку і вдосконалення відповідних норм 

кримінального права [65, c. 20]. Законодавство України, як зазначалось, не містить 

визначення понять «екстремізм» та «екстремістська діяльність». 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить про те, що поняття 

«екстремістська діяльність» та «екстремізм» перебувають у співвідношенні частини 

і цілого. Цілком очевидно, що без встановлення змісту поняття «екстремізм» 

визначити зміст поняття «екстремістська діяльність» неможливо [127, с. 27].  

Деякі вчені помилково не розмежовують між собою поняття екстремізму та 

екстремістської діяльності. Відомий дослідник проблем екстремізму Є.П. Сергун 

звертає увагу на те, що деякі вчені ставлять знак рівності між екстремізмом і 

екстремістською діяльністю [82, c. 84]. Так, С.В. Борисов пропонує наступне 

законодавче визначення екстремістської діяльності (екстремізму) – це протиправна 

діяльність, яка здійснюється внаслідок крайнього несприйняття існуючих основ 

конституційного ладу держави і виражається у кримінально караних діяннях, 

спрямованих на насильницьку зміну основ конституційного ладу держави, 

захоплення влади, розпалювання ненависті або ворожнечі в суспільстві за ознаками 

належності до певної раси, національності або ставлення до релігії [71, с. 426]. У 
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порядку критики позиції С.В. Борисова, Р.В. Кулєшов цілком обгрунтовано вказує, 

що зазначене визначення містить істотний крен в сторону такої першопричини, як 

«крайнє неприйняття існуючих основ конституційного ладу», оскільки до злочинів 

екстремістської спрямованості відносять і інші діяння, в тому числі так звані 

загальнокримінальні насильницькі та інші злочини, вчинені зі специфічних мотивів 

[74, c. 51].  

Як слушно зазначає В.О. Осипов, доцільніше було б розмежувати поняття 

«екстремізм» і «екстремістська діяльність» як взаємообумовлені, але зовсім не 

рівнозначні між собою. Розумно припустити, що поняття «екстремізм» і 

«екстремістська діяльність» співвідносяться між собою як загальне з окремим, 

оскільки друге випливає з першого, а перше не може бути реалізовано без другого 

[116, c. 35].  

Ряд вчених дійшли висновку про те, що використовувати в законі терміни 

«екстремізм» і «екстремістська діяльність» як тотожні поняття навряд чи можна 

вважати виправданим [27, c. 17-18; 65, c. 23]. Як зазначає А.А. Можегова, поняття 

екстремізму є більш широким, ніж поняття екстремістської діяльності. Про те, що 

зміст терміну «екстремізм» ширше змісту терміну «екстремістська діяльність», 

свідчить спосіб утворення слова «екстремізм» [65, c. 23].  

Суфікс «ізм» при формуванні самостійних слів використовується за кількома 

напрямками. По-перше, іменниками з суфіксом «ізм» називають суспільно-політичні 

та наукові напрямки, системи, якості, схильності, пов’язані з тим, що названо 

мотивуючим словом. По-друге, суфікс «ізм» під наголосом при додаванні до 

іменника утворює іменник чоловічого роду зі значенням ідейної течії, напрямку 

думки, стилю, характеру дії тощо. Ще одним поширеним тлумаченням суфікса «ізм» 

є те, що він утворює іменники, які позначають стан, якість, назви вчень та 

громадських рухів [128, c. 3-24]. Вищевказані підходи до утворення слів з суфіксом 

«ізм», як слушно зазначає О.В. Петрянін, вказують на неможливість використання 

термінів «екстремізм» і «екстремістська діяльність» у якості синонімів [14, c. 154]. 

Екстремізм – це не тільки екстремістська діяльність, але і певна ідеологія, яка 

схвалює дану діяльність [65, c. 23]. Екстремістська діяльність є проявом екстремізму 



60 

 

і являє собою практику застосування ідеології екстремізму та конкретні форми її 

реалізації [65, c. 22, 26, 149]. 

Наведене визначення (екстремізм – це екстремістська діяльність та ідеологія, 

яка схвалює дану діяльність) є неповним і частково тавтологічним. Для з’ясування 

сутності екстремізму в даному випадку потрібно встановлювати зміст 

екстремістської діяльності. Російська вчена А.А. Можегова робить висновок про те, 

що екстремізм – це ідеологія та практика певної незаконної діяльності, але в чому 

саме полягає ця ідеологія і практика, із законодавчого визначення екстремістської 

діяльності незрозуміло [65, c. 23-24]. 

На думку Р.В. Кулєшова, слід розмежовувати екстремізм як деструктивну 

ідеологію ненависті та ворожнечі щодо представників тих чи інших громадських 

формувань, які відрізняються від опонентів політичними, релігійними або іншими 

переконаннями, національної або расової приналежності, належністю до певної 

соціальної групи, і екстремістську діяльність, як безпосереднє вираження в 

суспільстві зазначеної деструктивної ідеології [74, c. 50].  

На думку Д.О. Чернявського, екстремізм – це ідеологія, а екстремістська 

діяльність – це зовнішня форма вираження екстремізму, яка являє собою умисні 

протиправні суспільно небезпечні діяння громадян, посадових осіб, громадських 

об’єднань, спрямовані на поширення ідеології екстремізму та його реалізацію  [49, с. 

21]. 

Є.П. Сергун доводить, що екстремістська діяльність – це мотивована 

екстремістською ідеологією протиправна поведінка, а так само сукупність всіх форм 

екстремізму, що тягнуть за собою настання юридичної відповідальності [82, c. 100]. 

Така діяльність, як уточнює О.В. Ростокинський, може здійснюватися:  

а) шляхом публічної агітації та пропаганди, включаючи створення і поширення 

відповідних матеріалів;  

б) шляхом створення організованої злочинної групи для підготовки і вчинення 

декількох злочинів екстремістської спрямованості членами групи;  

в) шляхом створення екстремістської організації і продовження діяльності 

організації, її секції, відділення або філії, визнаної екстремістською згідно рішенням 

суду, яке набуло чинності;  
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г) у формі членства в такій організації або сприяння її діяльності [105, c. 29]. 

І.С. Макєєва визначає зміст поняття «екстремістська діяльність» як заборонену 

законом під загрозою покарання суспільно небезпечну поведінку, мотивовану 

політичною, ідеологічною, расовою, національною, релігійною ненавистю чи 

ворожнечею, яка посягає на основи конституційного ладу та безпеки держави [129, 

с. 10]. Наведене визначення екстремістської діяльності відображає лише деякі 

сутнісні ознаки екстремізму. Але не викликає сумніву той факт, що поняття  

екстремізму та екстремістської діяльності не можуть бути синонімічними через 

різний зміст [130, c. 7-10].  

Вітчизняна дослідниця проблем екстремізму В.Д. Гожій цілком слушно 

зазначає, що протиправні форми (прояви) екстремізму охоплюються поняттям 

екстремістська діяльність [19, c. 50]. Отже, злочини, пов’язані з екстремістською 

діяльністю, утворюють зміст поняття екстремістської діяльності. 

Видається цікавим підхід українського вченого Ю.Б. Ірха, який пропонує під 

екстремістською діяльністю розуміти цілеспрямовану діяльність осіб, спрямовану 

на відстоювання їхніх ідеологічних уподобань (переконань) у різних сферах 

суспільного життя (культурній, економічній, екологічній, політичній, релігійній 

тощо) за допомогою протиправних діянь, у тому числі неправомірного 

психологічного та/або фізичного насильства чи обгрунтованих погроз у його 

здійсненні, або шляхом зловживання правом стосовно представників соціальних 

груп, які ці погляди не поділяють або заперечують, з метою зміни цінностей, що 

існують у суспільстві, демократичних основ громадянського суспільства та/або 

конституційного ладу в державі [103, c. 96-97].  

З цього приводу варто навести думку російського дослідника проблем 

екстремізму О.В. Петряніна, який вважає, що екстремізм знаходить своє вираження 

у екстремістській діяльності у вигляді вчинення злочинів, що містять в собі ознаки 

екстремізму [14, c. 153]. Екстремістська діяльність, на думку В.О. Осипова, виступає 

безпосереднім проявом екстремізму в його активних формах, в якості однієї з яких 

виступає вчинення злочинів екстремістської спрямованості [115, c. 37].  

Не можна оминути увагою позицію І.С. Суханової, яка звертає увагу на те, що 

екстремістською діяльністю не охоплюються вуличні бійки скінхедів і неофашистів 
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між собою, а діяння, спрямовані на насильницьке захоплення або утримання влади, 

на насильницьку зміну основ конституційного ладу, і створені для здійснення цих 

дій організовані форми [131, c. 102].  

Відомий російський дослідник проблем екстремізму С.В. Борисов у своїй 

монографії вказує, що поняття екстремізму (екстремістської діяльності) покликано 

позначати «... сукупність протиправних діянь, що посягають на суспільні відносини, 

які забезпечують державність, безпеку, а також толерантність між різними 

елементами соціуму» [132, c. 49].  

Спірною видається пропозиція Ю.Б. Ірхи ввести у законодавство дефініції 

понять «екстремізм» та «екстремістська діяльність» шляхом доповнення чинного 

Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 2003 р. [92, c. 64]. На наш погляд, в 

такому випадку більш доцільно розробити та ухвалити закон «Про протидію 

екстремізму», який повинен передбачати визначення вказаних понять.  

Підхід, який існує в науці і, з точки зору О.В. Петряніна, є найбільш 

обгрунтованим, передбачає, що розглядувані поняття не можуть бути 

синонімічними через різний зміст. Як слушно вказує О.В. Петрянін, екстремізм у 

подальшому знаходить своє вираження в екстремістській діяльності. Екстремістська 

діяльність – це і є наслідок екстремізму, тобто матеріальне вираження стану 

злочинної політичної боротьби [14, c. 153]. 

С.О. Юдічева наголошує, що термін «екстремізм» у нормативних правових 

актах РФ використовується як синонім понять «екстремістська діяльність» та 

«злочини екстремістської спрямованості». Навіть поверхневий аналіз даних термінів 

дозволяє, на її думку, зробити висновок, що вони не рівні за обсягом: екстремістська 

діяльність виражається в конкретних активних/пасивних діяннях учасників 

правовідносин, злочини екстремістської спрямованості характеризується складом 

злочину (у першу чергу об’єктом посягання і суб’єктивною стороною), а поняття 

екстремізм охоплює весь спектр даних правових явищ і може виражатися не тільки в 

діяннях, а й у судженнях. Вчена уточнює з цього приводу, що, якщо екстремізм, 

виражений у діяннях, може бути багато в чому поєднаний з екстремістською 

діяльністю, то екстремізм в судженнях може стати частиною екстремістської 
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діяльності лише за певних умов – якщо він проявляється в діяннях, які утворюють 

склад злочину [27, c. 17]. 

На думку С.О. Юдічевої, термін «екстремізм» повинен носити більш загальний 

характер, включати в себе не тільки конкретні дії, закріплені в законі, а й бути 

основою для юридичної кваліфікації будь-якого правового явища з метою 

визначення, чи є воно екстремізмом або ні [27, c. 17-18]. Враховуючи ситуацію в РФ 

із законодавчо закріпленим визначенням екстремізму, Ю.В. Сокол робить висновок 

про те, що «поняття екстремізму не операціоналізовано настільки, щоб являти 

собою надійний інструмент, який дозволяє відрізняти екстремістську діяльність від 

усіх інших видів протиправної діяльності» [133, c. 89].  

Російські фахівці – Ю.І. Авдєєв та А.Я. Гуськов у цілому ототожнюють 

екстремізм та екстремістську діяльність, виділяючи три різновиди екстремістської 

діяльності (проявів екстремізму), які тісно пов’язані між собою. Найбільш 

поширеним є відкрите збройне та інше насильство проти державної влади, а також 

політичних партій і організацій, які конкурують між собою, представників певних 

етнічних і соціальних груп тощо. Така екстремістська діяльність характеризується 

масовістю учасників, високим рівнем організації, значними людськими та 

матеріальними втратами, дезорганізацією функціонування суспільно-політичних 

інститутів. 

До другого різновиду екстремістської діяльності належить цілеспрямоване 

розпалювання ворожнечі й ненависті з різних мотивів задля спонукання певних 

екстремістських груп, їх однодумців або співчуваючих до здійснення радикальних 

дій, у тому числі насильницьких, щодо соціальних груп, політичних організацій, які 

розглядаються екстремістами як супротивники або ворожі сили, що загрожують 

їхнім інтересам. Цей різновид екстремістської діяльності охоплює комплекс 

організаційних і агітаційних дій, як правило, пов’язаних з: провокаціями на 

етнічному, релігійному чи іншому підгрунті; поширенням ідей, які виправдовують 

насильство, і закликами до нього; насильницькими акціями щодо представників 

«ворожої» групи, спрямованими на формування масових ідеологічно та 

психологічно інспірованих рухів, організацій, екстремістських виступів. 
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Третім різновидом екстремістської діяльності, на думку Ю.І. Авдєєва та А.Я. 

Гуськова, є масований психологічний вплив на об’єкти екстремістської діяльності – 

певні установи, персонал державних органів, учасників суспільно-політичних 

організацій і заходів тощо. Для такого прояву екстремізму не є притаманним широке 

застосування насильства. Він характеризується значним застосуванням 

різноманітних форм інформаційного й психологічного впливу на органи публічної 

влади й населення [113, с. 12-16]. 

Один з проєктів Закону «Про протидію екстремізму» (реєстр. № 9156 від 

15.09.2011) містив визначення поняття «екстремістська діяльність» під якою 

пропонувалось розуміти діяльність фізичної особи або (та) юридичної особи, або 

(та) об’єднання громадян щодо планування або (та) організації, або (та) підготовки, 

або (та) здійснення дій, що охоплюються видами екстремістської діяльності, які 

зазначені у статті 5 цього Закону. До екстремістської діяльності належать (ст. 5 

проєкту Закону): 

– сприяння діям та (або) самі дії, вчинені з метою насильницької зміни основ 

конституційного ладу та (або) порушення територіальної цілісності та суверенітету 

держави; 

– публічне виправдання тероризму чи публічні заклики до здійснення 

терористичної діяльності;  

– розпалювання соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи 

релігійної ворожнечі та ненависті; 

– пропаганда виключності, переваги чи неповноцінності людини (соціальної 

групи) за ознакою її соціальної, расової, національної, етнічної, мовної, релігійної 

приналежності або ставлення до релігії; 

– порушення прав, свобод і законних інтересів, в тому числі пряме чи непряме 

обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв людини і 

громадянина за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками; 
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– перешкоджання здійсненню громадянами їхніх виборчих прав і права на 

участь у референдумі або порушення таємниці голосування, поєднані з насильством 

чи погрозою його застосування; 

– перешкоджання законній діяльності державних органів, органів місцевого 

самоврядування, виборчих комісій, посадових осіб зазначених органів, комісій,  

юридичних осіб, об’єднань громадян, вчинене із застосуванням насильства чи 

погрозою його застосування, а так само застосування насильства або загроза його 

застосування щодо близьких зазначених посадових осіб з метою перешкоджання 

законній діяльності цих посадових осіб чи примусу до зміни характеру такої 

діяльності або з помсти за її здійснення; 

– вчинення злочинів з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної, 

етнічної, мовної чи релігійної ненависті чи ворожнечі, або з мотивів ненависті чи 

ворожнечі відносно якої-небудь соціальної  групи, а також з помсти за правомірні 

дії інших осіб, з метою приховати інший злочин чи полегшити його вчинення; 

– пропаганда і публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки 

або атрибутики чи символіки, схожих з нацистською атрибутикою чи символікою до 

ступеня змішування [51]. 

Незважаючи на ту обставину, що Україна не є членом СНД, становлять певний 

інтерес положення Модельного закону щодо протидії екстремізму, ухваленого 14 

травня 2009 року на засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД 

[134]. В даному документі розмежовано екстремізм та екстремістську діяльність. 

Так, у ст. 1 цього Модельного закону екстремізм визначено як посягання на засади 

конституційного ладу та безпеку держави, а також порушення прав, свобод і 

законних інтересів людини й громадянина, вчинені внаслідок заперечення правових 

і/або інших загальноприйнятих норм і правил соціальної поведінки.  

У вказаному документі під екстремістською діяльністю пропонується розуміти 

діяльність громадського або релігійного об’єднання, ЗМІ чи іншої організації, 

фізичної особи з планування, організації, підготовки або вчинення діянь, 

спрямованих, зокрема, на:  

1) насильницьку зміну засад конституційного ладу, порушення територіальної 

цілісності й суверенітету держави;  
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2) публічне виправдання тероризму або публічні заклики до здійснення 

терористичної діяльності;  

3) розпалювання соціальної, расової, національної або релігійної ворожнечі;  

4) пропаганду винятковості, переваг або, навпаки, неповноцінності людини 

(соціальної групи) за ознакою її соціальної, расової, національної, етнічної, 

релігійної або мовної приналежності чи ставлення до релігії;  

5) порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина 

залежно від соціальної, расової, національної, етнічної, релігійної або мовної 

приналежності чи ставлення до релігії;  

6) перешкоджання реалізації громадянами їхніх виборчих прав і права на участь 

у референдумі або порушення таємниці голосування, поєднане з насильством чи 

погрозою його застосування;  

7) перешкоджання законній діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, виборчих комісій, громадських і релігійних об’єднань, 

інших організацій, їхніх посадових осіб, здійснене із застосуванням насильства або 

погрозою його застосування, а також насильницькі дії чи погроза їх здійснення 

стосовно близьких осіб зазначених посадових осіб із метою перешкоджання 

законній діяльності останніх, примусу до зміни характеру такої діяльності або 

помсти за її здійснення;  

8) вчинення злочинів з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної 

або релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі щодо 

будь-якої соціальної групи, а також з помсти за правомірні дії інших осіб, з метою 

приховати інший злочин або полегшити його вчинення;  

9) пропаганду і публічну демонстрацію нацистської атрибутики або символіки 

або атрибутики чи символіки, схожу з нацистською атрибутикою або символікою до 

ступеня змішування;  

10) публічні заклики до вчинення зазначених діянь або масове поширення 

завідомо екстремістських матеріалів, а також їх виготовлення або зберігання з 

метою масового поширення;  

11) фінансування зазначених діянь або інше сприяння в їхній організації, 

підготовці та вчиненні, в тому числі шляхом надання фінансових коштів, 
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нерухомості, навчальної, поліграфічної та матеріально-технічної бази, телефонного, 

факсимільного та інших видів зв’язку, а також надання інформаційних послуг (ст. 1 

зазначеного Модельного закону) [134]. 

Варто зауважити, що Федеральний закон РФ «Про протидію екстремістській 

діяльності» 2002 р. подібним чином визначає поняття «екстремістська діяльність». З 

цього приводу Є.П. Сергун зробив цілком обгрунтований висновок про те, що 

законодавець необгрунтовано ототожнює поняття «екстремістська діяльність» і 

«екстремізм», при цьому помітно, що початкова ідея полягала у нормативно-

правовому визначенні саме поняття «екстремістська діяльність» (про це свідчить і 

назва зазначеного закону) [82, с. 102]. При цьому А.Р. Ратінов, М.В. Кроз та Н.А. 

Ратінова звертають увагу на те, що у Федеральному законі РФ «Про протидію 

екстремістській діяльності» 2002 р. використовується поняття саме екстремістської 

діяльності, а не екстремізму. Такий висновок випливає з того, що у ст. 1 цього 

Закону визначається спектр дій, які є екстремістською діяльністю [22, c. 9-10].  

Формулювання визначення екстремістської діяльності (екстремізму) у ст. 1 

Федерального закону РФ «Про протидію екстремістській діяльності» [135] являє 

собою не дефініцію даного поняття, а сформовано описовим шляхом, в якому 

викладено перелік видів діяльності, які визнаються екстремістськими. По суті мова 

в даному випадку йде не про поняття, а про зміст екстремістської діяльності. А.В. 

Зарубін та А.В. Сумачов звертають увагу на те, що наведений у вказаному законі 

перелік злочинів, які належать до екстремістських, страждає «повтореннями, 

використанням неюридичних термінів, переповнений оціночними ознаками і не 

включає в себе деякі діяння, які також необхідно віднести до екстремістської 

діяльності» [136, c. 5, 62].  

С.В. Борисов уточнює з цього приводу, що наведений перелік діянь, які 

належать до екстремістської діяльності, не відповідає на питання про зміст 

останньої, про те, що таке екстремізм, оскільки не передбачає жодної ознаки, яка 

дозволяє відмежувати дане поняття від усіх інших, наприклад, від тероризму [71, c. 

51].  

З курсу формальної логіки відомо, що визначення поняття – це логічна 

операція, яка розкриває зміст поняття шляхом визначення його істотних ознак. 
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Однак, як вказує Є.П. Сергун, аналізуючи положення Закону РФ «Про протидію 

екстремістської діяльності» 2002 р., законодавча дефініція терміну «екстремістська 

діяльність (екстремізм)» не містить жодної істотної ознаки екстремістської 

діяльності [82, c. 102]. 

Як справедливо зазначає російський дослідник Д.С. Воробйов, деякі 

законодавчі визначення видів екстремізму є надмірно широкими, що може 

призвести до довільного застосування вказаного закону на практиці. Зокрема, 

екстремізмом не можна вважати саме по собі «порушення прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина залежно від його соціальної, расової, національної, 

релігійної або мовної приналежності чи ставлення до релігії». Заслуговує на 

критику, на його думку, законодавче визначення таких видів екстремізму, як 

«перешкоджання здійсненню громадянами їхніх виборчих прав і права на участь у 

референдумі або порушення таємниці голосування, поєднані з насильством або 

погрозою його застосування»; «перешкоджання законній діяльності державних 

органів, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, громадських і 

релігійних об’єднань або інших організацій, поєднане з насильством або погрозою 

його застосування». Такі дії, безумовно, мають протиправну природу, проте у 

переважній більшості випадків, на думку Д.С. Воробйова, не є проявами 

екстремізму [83,  c. 106].  

Аналіз розглянутих підходів вчених та практика сучасного екстремізму 

свідчать про те, що під екстремістською слід розуміти діяльність, яка охоплює: 

організацію, підготовку та вчинення екстремістських актів; підбурювання, 

втягнення та публічні заклики до вчинення екстремістських актів; погрози вчинення 

екстремістських актів; створення та фінансування незаконних збройних формувань, 

екстремістських груп та організацій з метою вчинення екстремістських актів; 

вербування, навчання, озброєння та фінансування особи з метою вчинення 

екстремістського акту; пропаганду і поширення ідеології екстремізму, в тому числі 

шляхом розповсюдження екстремістських матеріалів. Наведене визначення 

екстремістської діяльності доцільно передбачити у спеціальному 

антиекстремістському законі. При цьому необхідно встановити, які злочини можуть 
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належати до екстремістських актів. Цьому питанню присвячений другий розділ цієї 

дисертації. 

 

1.3. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм у сфері 

протидії екстремізму  

 

На сьогодні стан українського суспільства характеризується нестабільністю, що 

призводить до зростання кількості проявів деструктивної поведінки громадян [137, 

c. 129]. На думку німецького політолога Ханс-Герд Яшке, важко уявити демократії 

без екстремістських течій, як суспільство без злочинності. Екстремізм є одним з 

найбільш виражених патологічних компонентів сучасних демократичних суспільств 

[138, с. 12]. Вітчизняна дослідниця В.Д. Гожій у своєму дисертаційному дослідженні 

доводить, що екстремізм є історично і соціально обумовленим явищем [19, c. 56]. 

Наявність у КК України норм, які передбачають відповідальність за прояви 

екстремізму, обумовлює необхідність розглянути питання щодо соціальної 

обумовленості відповідних кримінально-правових норм. Як слушно зазначає С.В. 

Борисов, ефективність кримінального закону багато в чому залежить від соціальної 

зумовленості встановлених у ньому заборон на вчинення певних діянь [71, c. 72].  

Український вчений О.О. Пащенко вказує на необхідність врахування того, що 

у кримінально-правовій доктрині треба виділяти а) соціальну обумовленість 

кримінальної відповідальності за певний вид діянь (соціальну обумовленість їх 

кримінально-правової заборони; соціальну обумовленість їх криміналізації) та б) 

соціальну обумовленість певного закону про кримінальну відповідальність (тобто 

конкретної норми (норм) КК) [139, c. 163-164]. Предметом даного дослідження є, 

зокрема, соціальна обумовленість норм КК у сфері протидії екстремізму. 

У теорії по-різному здійснюється тлумачення поняття «соціальна 

обумовленість», однак зміст його, як зазначає вітчизняна дослідниця І.В. Здреник, 

загалом зводиться до встановлення відповідності кожної кримінально-правової 

норми потребам суспільства [140, с. 28]. Кримінально-правова заборона розуміється 

як так званий останній аргумент (ultima ratio) в інструментарії законодавця, який не 

повинен застосовуватися всюди, де є порушення життя суспільства, але має 



70 

 

обмежуватися захистом основних цінностей соціального порядку [141, с. 36]. 

Кримінальна відповідальність повинна встановлюватися за вчинення суспільно 

небезпечних діянь, що посягають на сукупність суспільних відносин, охорона яких 

здійснюється з метою забезпечення нормального функціонування суспільства і 

держави [142, c. 107]. 

Проблема соціальної обумовленості кримінально-правових норм привернула 

неабияку увагу вчених. Цьому питанню присвятили свої праці Д.О. Балобанова, 

М.О. Бєляєв, В.К. Грищук, П.С. Дагель, О.І. Коробєєв, В.М. Кудрявцев, Н.Ф. 

Кузнєцова, В.І. Осадчий, П.С. Тоболкін та інші вчені. У сучасний період в Україні 

зазначеній проблемі присвячене грунтовне дослідження українського вченого О.О. 

Пащенка, проведене на рівні докторської дисертації [143]. Український науковець 

Д.В. Дорохін присвятив окремий підрозділ дисертаційного дослідження питанням 

детермінантів, що впливають на вчинення релігійного екстремізму [1]. 

Проблема соціальної обумовленості правових норм полягає в тому, якою мірою 

вони відображають вимоги життя, в якій мірі відповідають правильному стану речей 

і чи закріплюють саме ті суспільні відносини, що мають бути закріплені [144, с. 9]. 

Розвиваючи думку В.М. Кудрявцева, Г.А. Злобін вказував, що соціальна 

обумовленість кримінально-правової норми визначається, з одного боку, її 

відповідністю об’єктивним тенденціям розвитку певної суспільно-економічної 

формації, вимогам справедливості, а з іншого – основоположним принципам 

системи права [145, с. 211].   

Соціальна обумовленість кримінально-правової норми передбачає врахування 

під час її створення та існування багатьох факторів. Як зазначає з цього приводу 

професор В.І. Борисов, враховуючи відмінність у видах, характері явищ, які 

детермінують кримінально-правову заборону, такі фактори можуть бути 

неоднаковими й за кількістю, і за змістом кожного з них. Виходячи з предмета 

дослідження, необхідним є виділення й аналіз найбільш значущих факторів, які у 

своїй сукупності є достатніми для пояснення існування й удосконалення 

кримінально-правових норм, що охороняють певні суспільні відносини [146, с. 29-

30]. Соціальна обумовленість кримінального закону, на його думку, визначається 

різноманітними за значущістю соціальними, економічними, політичними, 
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психологічними та іншими чинниками, встановлення і розкриття яких дає 

можливість пояснити необхідність кримінально-правової охорони суспільних 

відносин, прогнозувати розвиток тих чи інших інститутів кримінального 

законодавства, підвищити наукову обґрунтованість змісту закону [147, с. 288].  

У радянський період розвитку доктрини кримінального права М.О. Бєляєв 

виділив: а) критерії (принципи) криміналізації – основоположні ідеї контексту 

суспільної ідеології, відповідно до яких нормотворець визнає людські вчинки 

злочинами в певних історичних умовах (суспільна небезпечність поведінки; 

аморальність і засудженість більшістю громадян; ефективність боротьби виключно 

через кримінальне покарання; здатність покарання забезпечити досягнення цілей, 

поставлених перед державою); б) причини криміналізації (підвищення суспільної 

небезпечності певних діянь; необхідність усунення прогалин законодавства; поява 

суспільних відносин, що потребують кримінально-правової охорони) [148, с. 72, 81]. 

Свого часу В.М. Кудрявцев визначив фактори (критерії) необхідності 

(суспільна шкідливість, достатня поширеність певної поведінки, неможливість 

викорінення останньої, крім кримінально-правових засобів), допустимості 

(політичної, моральної, правової площин) та практичної можливості (можливість 

конструювати правові норми та доводити їх зміст до відома всіх громадян і 

службових осіб; можливість виявляти, реєструвати правопорушення та здійснювати 

розшук правопорушників, ефективно розслідувати та розглядати справи; 

можливість виправляти та перевиховувати правопорушників; можливість 

здійснювати інші заходи організаційного характеру – наявність закладів вищої 

освіти, підготовлених кадрів тощо) правової регламентації [149, с. 106-110].  

Незважаючи на те, що соціальна обумовленість кримінально-правових заборон 

привернула неабияку увагу вчених, однак щодо екстремістських злочинів це 

питання в Україні на належному рівні не досліджувалося. Міжнародним 

співтовариством визнана небезпека екстремізму, особливо його насильницьких 

форм. Про наведене свідчить схвалення під егідою ООН Плану дій щодо 

попередження насильницького екстремізму 2015 р. як рамкової програми заходів з 

усунення чинників, які призводять до поширення насильницького екстремізму в 
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контексті Глобальної контртерористичної стратегії ООН (Документ ООН А/70/674, 

24 грудня 2015 р.) [4].  

Екстремізм і його численні історично, політично і психологічно обумовлені 

прояви – сепаратизм, расизм, фашизм, ісламізм, ксенофобія тощо, які уособлюють 

ескалацію крайньої нетерпимості, закономірно визнані у міжнародних документах 

як найбільш небезпечні виклики та загрози. У Стратегії міжнародної миротворчої 

діяльності України, затвердженій Указом Президента України від 15 червня 2009 

року № 435/2009, йдеться, зокрема, про те, що постали нові види загроз міжнародній 

безпеці і миру, з-поміж яких – прояви національного і релігійного екстремізму [150]. 

У Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом 

Президента України від 14 березня 2016 р. № 92/2016, зазначається, що найбільш 

актуальними у середньостроковій перспективі залишатимуться такі загрози: 

розвідувально-підривна і диверсійна діяльність РФ та інших держав, дії, спрямовані 

на розпалювання міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі і ненависті, 

сепаратизму і тероризму, створення і всебічна підтримка маріонеткових 

квазідержавних утворень на тимчасово окупованій території частини Донецької та 

Луганської областей; діяльність на території України екстремістських злочинних 

озброєних угруповань, що спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціально-

політичної ситуації в Україні, порушення функціонування органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування та блокування важливих об’єктів промисловості 

й інфраструктури [151].  

У щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України «Про 

внутрішній і зовнішній стан України у 2018 році» зазначалось, що захист 

національних інтересів України вимагає розробки системи протидії наявним 

загрозам, яка, серед іншого, має включати системну роботу з нейтралізації 

радикально-екстремістських проявів у суспільстві, насамперед на релігійному, 

міжетнічному, расовому підґрунті [152, с. 283].  

Деякі вчені стверджують, що в Україні легально діють десятки різноманітних 

угруповань, в програмі яких зафіксовані ідеї расизму, фашизму, антисемітизму та ін. 

[153, c. 528]. В Україні через неоголошену збройну агресію РФ значно 

активізувалася діяльність екстремістських угруповань, особливо політичного 
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спрямування [154, c. 37]. Незважаючи на відсутність спеціальних 

антиекстремістських норм у КК України, на сучасному етапі екстремізм та його 

злочинні прояви становлять серйозну загрозу передусім для основ національної 

безпеки України, життя та здоров’я особи, виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина, безпеки руху та експлуатації транспорту, 

громадської безпеки, громадського порядку та моральності, авторитету органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку.  

У Стратегії національної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, зазначено, 

що сучасна модель глобалізації уможливила, зокрема, поширення міжнародного 

тероризму та міжнародної злочинності, зокрема у кіберпросторі, релігійного та 

ідеологічного фундаменталізму та екстремізму, підживлюваного з-за кордону 

сепаратизму тощо (п. 10). Україна, прагнучи зміцнити заснований на демократичних 

нормах і цінностях міжнародний порядок, бере активну участь, зокрема, у протидії 

тероризму, розповсюдженню зброї масового ураження, міжнародній злочинності, 

наркоторгівлі, торгівлі людьми, політичному та релігійному екстремізму (п. 33 

вказаної Стратегії) [155].  

У пункті 20 вказаної Стратегії зазначено: «Деструктивна пропаганда як ззовні, 

так і всередині України, використовуючи суспільні протиріччя, розпалює 

ворожнечу, провокує конфлікти, підриває суспільну єдність». Пріоритетними 

завданнями правоохоронних, спеціальних, розвідувальних та інших державних 

органів відповідно до їх компетенції є: запобігання, виявлення та припинення 

проявів сепаратизму, тероризму, екстремізму, припинення діяльності незаконних 

збройних формувань, політично мотивованого насильства та інших зазіхань на 

конституційний лад (п. 45 Стратегії). У пункті 46 даного документа наголошується 

на тому, що з метою реалізації конституційних принципів індивідуальної юридичної 

відповідальності та невідворотності покарання держава буде рішуче протидіяти, 

зокрема, спробам розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті [155]. 
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Українські вчені-юристи у своїх дослідженнях, присвячених проблемі 

екстремізму, визнають наявність суспільної небезпеки проявів екстремізму. 

Зокрема, Д.В. Дорохін зазначає, що наявні визначення екстремізму дозволяють 

розглядати його як одну з форм радикального заперечення існуючих суспільних 

норм і правил у державі з боку окремих осіб або спільнот [1, c. 44].  

Російський дослідник К.В. Ханьжов слушно звертає увагу на те, що небезпека 

екстремізму полягає в його здатності залучати до сфери впливу масові верстви 

населення. Тим самим створюється «потужний силовий потенціал натовпу» [156, c. 

40]. Суспільна небезпечність екстремізму, як пише український вчений Є.О. 

Васильчук, зумовлюється не лише спрямованістю його суб’єктів на соціальну 

деструкцію та руйнування. Ідеологічні орієнтири екстремістських доктрин, 

здійснюючи потужний вплив насамперед на депривовані прошарки населення, 

зумовлюють деформацію їхнього світогляду та сприяють поширенню психічних 

аномалій [157, c. 77]. 

Суспільна небезпека релігійного екстремізму, на думку Д.В. Дорохіна, полягає 

в тому, що він проявляється в радикальних способах відстоювання своїх інтересів, 

прав і переконань, коли одна зі сторін вчиняє особливо небезпечні діяння  [1, c. 47]. 

Релігійний екстремізм, на його думку, може активізуватись через недостатньо 

глибоке усвідомлення вищими органами державної влади реальної загрози цього 

негативного явища для особистості, суспільства і держави, відсутності відповідної 

програми дій, використання старих підходів і навіть втрат колишніх позицій у сфері 

боротьби з насильницькими антигромадськими і антиконституційними посяганнями 

[1, c. 152]. Економічна та політична кризи, на думку Д.В. Дорохіна, спричиняють 

зростання рівня злочинності й правопорушень, що породжує таке суспільне явище, 

як екстремізм [1, c. 20].  

Враховуючи ментальність народу України, багатовікове співіснування на її 

території різних націй і народностей, безконфліктний розвиток різних релігійних 

конфесій та інші фактори, у нашій державі, як стверджує Д.В. Дорохін, немає 

підстав для масових виявів екстремізму. Проте необхідно бути готовими до протидії 

таким виявам, зокрема, коли вони мають кримінальний характер [158, с. 112-117]. 
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Український вчений-юрист В.В. Майоров вважає при цьому, що екстремізм лише за 

певних умов може перетворитися на загрозу національній безпеці [55, c. 58-59]. 

У Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року 

№1000/2011, вказувалось, що в умовах відкритості кордонів та єдиного світового 

інформаційного простору виникає потенційна загроза поширення в Україні таких 

небезпечних явищ, як екстремізм та тероризм (п. 2) [159]. Варто уточнити, що 

реалізація зазначеної концепції передбачалась протягом 2011-2017 років. 

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 

р., який втратив чинність у зв’язку з ухваленням Закону України «Про національну 

безпеку України» від 21 червня 2018 р., передбачав серед інших загроз 

національним інтересам і національній безпеці України у внутрішньополітичній 

сфері «можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних 

відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань 

національних меншин та релігійних громад» (ст. 7) [160]. 

Визначаючи загрози національним інтересам та національній безпеці України в 

інформаційній сфері, Доктрина інформаційної безпеки України, яку було 

затверджено Указом Президента України № 47/2017 від 25 лютого 2017 р., визнає 

серед них – провокування екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, 

загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної 

ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні (п. 4) 

[161]. 

Як правило, екстремізм виникає в умовах економічної і соціальної криз, 

розвитку конфліктних ситуацій. Сприятливим підґрунтям для екстремізму є 

порушення демократичних прав і свобод, руйнування усталених моральних 

цінностей, недостатній контроль держави за станом громадського порядку та 

громадської безпеки. Усі ці фактори, як констатує Д.В. Дорохін, наявні в сучасній 

Україні [1, c. 21]. 

В основі багатьох екстремістських проявів знаходяться конфлікти. Конфлікти 

як масове та широко розповсюджене явище виступають важливим елементом 

соціальної взаємодії [162, с. 224]. Лише у поєднанні з суб’єктивними причинами, 
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об’єктивні чинники набувають вагомого сенсу і разом слугують суттєвим 

підгрунтям для виникнення конфлікту, а в подальшому – вчинення злочину [163, с. 

185-186].  

Суспільні процеси, що розвиваються і змінюються, далеко не завжди адекватно 

відображаються в кримінальному законі. З’являються нові або посилюються раніше 

відомі загрози суспільству, що вимагає адекватного вдосконалення законодавства. 

Суспільні процеси розвиваються іноді швидше, ніж їх адекватне відображення, 

боротьба з ними в рамках КК [164, c. 172]. Наведене твердження відображає 

ситуацію, яка склалася в нашій державі у сфері протидії екстремізму. С.В. Борисов 

зазначає, що держава у своїй кримінальній політиці має висловити різко негативне 

ставлення до проявів ненависті і ворожнечі в суспільстві, а так само до 

екстремістської діяльності в цілому, закріпити дане ставлення в кримінальному 

законодавстві [71, с. 453].  

У вітчизняному підручнику «Глобальна та національна безпека» 2016 року 

видання перелічується багато чинників, які негативно впливають на національну 

безпеку, серед яких – релігійний та етнічний екстремізм [165, c. 144]. Український 

вчений В.О. Антонов у своїй монографії звертає увагу на те, що поряд із 

актуальними загрозами державній безпеці у зовнішньополітичній сфері існують 

реальні та потенційні загрози у внутрішньополітичному середовищі Української 

держави, до яких слід віднести, зокрема, діяльність на території України 

екстремістських злочинних озброєних угруповань, що спрямована на дестабілізацію 

внутрішньої соціально-політичної ситуації в Україні, порушення функціонування 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та блокування 

важливих об’єктів промисловості й інфраструктури [166, c. 473]. 

На думку ряду фахівців, аналіз криміногенних процесів в Україні свідчить про 

тенденції до активізації протиправної діяльності організованих екстремістські 

налаштованих радикальних організацій та окремих осіб, схильних до вчинення 

злочинів, що викликають широкий суспільний резонанс. Так, на сьогодні в Україні 

представлені: 1) релігійний екстремізм; 2) націоналістичний екстремізм; 3) 

підлітково-молодіжний або «хуліганський» екстремізм. Екстремісти та радикально 

налаштовані організації виступають проти існуючих суспільних структур та 
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інститутів, намагаючись підірвати їхню стабільність, розхитати й ліквідувати їх 

силою заради власних цілей [44, c. 19]. 

Екстремізм як складне політико-правове явище характеризується низкою 

кримінологічних ознак. Криміногенність екстремізму зумовлюється, на думку 

вітчизняного дослідника Є.О. Васильчука, впливом делінквентних спільнот, 

використанням суб’єктами екстремістської діяльності протиправних, відверто 

злочинних способів досягнення поставлених цілей. Значущість суспільної небезпеки 

радикалізму та екстремізму суттєво підвищується через можливе використання його 

суб’єктами терористичних методів, що сприяє поширенню у суспільстві 

алармістських настроїв і негативно впливає на стабільність функціонування 

політичних і державних інститутів [157, c. 43]. 

Небезпека екстремізму, на думку О.М. Писаренка, полягає в тому, що, 

використовуючи прості та зрозумілі для пересічних людей поняття та схеми, він 

здатний сформувати відповідну масову свідомість, маніпулюючи нею. За 

зовнішньою простотою запропонованих ним шляхів розв’язання проблем криється 

прагнення підмінити існуючі закони, системи морально-етичних цінностей і 

культурних норм [167, с. 241]. 

Екстремізм загрожує не лише окремим суспільним групам. За відповідних 

внутрішніх і зовнішніх умов, як зазначають українські вчені Ю.Б. Ірха та Є.Д. 

Скулиш, він здатний знищити державність і/або духовність народу, перетворити 

наявні суспільні відносини на хаос, у якому правота позиції визначається суто 

рівнем сили (фізичної, психологічної), яку сторона може застосувати відносно 

опонента [168, c. 22-23].  

Незважаючи на різні концептуальні особливості проведених досліджень цього 

явища, їх автори сходяться на думці у тому, що екстремізм становить безпосередню 

загрозу безпеці особи, суспільству і державі, що і зумовлює його виняткову 

кримінальну спрямованість [14, c. 128]. При цьому В.Д. Гожій виділяє в якості однієї 

з основних ознак екстремізму його спрямованість саме проти політичних основ 

конституційного ладу [19, c. 58]. 

Досліджуючи політико-правову сутність загроз і викликів національній безпеці 

України з боку суб’єктів молодіжного радикалізму та екстремізму, український 
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вчений-політолог Є.О. Васильчук зазначає, що загрози екстремізму для національної 

безпеки держави виявляються у посяганнях на конституційний лад і територіальну 

цілісність країни, використанні неправових, насильницьких методів політичної 

боротьби, що становлять загрозу життю та здоров’ю громадян, сприяють ескалації 

соціально-політичної напруги в державі тощо. Значною обставиною, що зумовлює 

появу і поширення екстремізму, є біфуркаційність соціальних трансформацій в 

Україні, що характеризується збільшенням майнової диференціації населення, 

посиленням політичної поляризації суспільства, наростанням соціальних 

антагонізмів та екзальтації протестних настроїв, нерозвиненістю демократичних та 

громадянських інституцій тощо [157, c. 75-76]. 

Вітчизняний вчений О.О. Пащенко запропонував систему обов’язкових 

обставин соціальної обумовленості охоронних (заборонних) кримінально-правових 

норм (законів про кримінальну відповідальність). Універсальні обов’язкові 

обставини: 1) суспільна небезпечність, 2) співрозмірність позитивних і негативних 

наслідків заборони, 3) можливість боротьби з діянням за допомогою кримінально-

правових заходів та неможливість боротьби за допомогою інших, 4) наявність 

ресурсів для здійснення кримінального переслідування (матеріальних, 

інтелектуальних, процесуальних тощо), 5) системно-правова несуперечливість, 6) 

безпрогальність і ненадмірність заборони, 7) повнота складу злочину [169, с. 212]. 

О.О. Пащенко при вивченні складу порушення правил ядерної або радіаційної 

безпеки визначив фактори соціальної обумовленості кримінальної відповідальності 

за цей злочин: соціально-економічні, технічні, нормативні та кримінологічні 

фактори [170, с. 14-45]. Вітчизняний дослідник О.Е. Радутний проаналізував 

соціально-економічні, нормативні, кримінологічні та соціально-прогнозні фактори 

обумовленості кримінально-правової охорони комерційної таємниці [171, с. 11-33].  

Заслуговує на підтримку твердження професора В.І. Борисова щодо 

необхідності пов’язувати кількість і внутрішнє наповнення факторів соціальної 

обумовленості існування чи прийняття кримінально-правової норми (групи норм) із 

предметом дослідження [146, с. 29-30]. В контексті наведеного, вважаємо доцільним 

підтримати наукову позицію української дослідниці Ю.С. Марадіної про те, що 

існують універсальні за своєю формою фактори і навряд чи знайдуться аргументи, 
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щоб спростувати загальність нормативних і кримінологічних факторів в 

обумовленні встановлення і збереження кримінальної відповідальності за різні 

злочини [172, c. 33-34]. Під нормативними факторами соціальної обумовленості 

кримінально-правової заборони суспільно небезпечного діяння слід розуміти, на 

думку вченої, норми права, які регулюють та (або) охороняють певні суспільні 

відносини [172, c. 34]. На основі проведеного дослідження злочину катування Ю.С. 

Марадіна дійшла висновку про те, що саме суспільна небезпечність і відносна 

поширеність цього злочину належать до кримінологічних факторів соціальної 

обумовленості кримінально-правової заборони [172, c. 39]. 

Розглядаючи нормативні фактори соціальної обумовленості кримінально-

правової заборони, вважаємо за доцільне на цьому питанні зупинитися більш 

детально. Проведений аналіз свідчить про те, що поняття «екстремізм» та похідні 

від нього словосполуки використовуються у законодавстві  України. Зокрема, у 

абзаці четвертому частини другої ст. 10 Закону України «Про охорону дитинства» 

[173] зазначається, що держава здійснює захист дитини, зокрема, від залучення до 

екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій.  

У частині першій ст. 3 Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» [174] 

зазначається, що при проведенні гастрольних заходів не допускаються заклики до 

захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави, 

розпалювання національної, класової, соціальної, релігійної та іншої ворожнечі, до 

пропаганди війни, тероризму, екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки. 

Отже, наведене положення передбачає при проведенні гастрольних заходів заборону 

закликів до вчинення екстремістських злочинів.  

Єдиним нормативним актом в Україні, у якому міститься визначення поняття 

«екстреміст», є наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 8 

червня 2004 р. № 101, яким затверджено тлумачний словник українських термінів, 

обов’язковий для використання в документах Міністерства палива й енергетики 

України, Державного комітету ядерного регулювання України та Національної 

академії наук України, які стосуються обліку та контролю ядерного матеріалу та 

фізичного захисту ядерного матеріалу і ядерних установок [175]. Згідно цього 
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словника екстремістом є особа, схильна до крайніх поглядів і дій. Не можна не 

погодитися з Ю.Б. Ірхою у тому, що наведене визначення не охоплює всієї сутності 

екстремізму, а тому не може використовуватися у правозастосовній практиці [9, с. 

139]. 

Звертаючись до питань нормативно-правових засад протидії екстремізму в 

Україні, варто зазначити, що базовими з питань протидії екстремізму виступають 

положення Конституції України. Вітчизняний дослідник О.О. Цебенко звертає увагу 

на те, що Конституція України визначає низку протиправних дій, які можуть 

належати до екстремістських [176, с. 229]: створення і діяльність політичних партій 

та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету й територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, 

незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильство, 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і 

свободи людини, здоров’я населення (ч. 1 ст. 37). Крім того, Конституція України у 

частині шостій статті 17 передбачає заборону створення та функціонування будь-

яких збройних формувань, не передбачених законом, на території України [177].   

Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід, окремі громадські об’єднання, 

релігійні та інші організації можуть займатися окремими видами екстремістської 

діяльності. Частина перша ст. 4 Закону України «Про громадські об’єднання» 2012 

р. передбачає, що утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії 

яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 

насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності 

держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду 

війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, пропаганду 

комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів та їхньої символіки, забороняються [178]. Деякі автори цілком 

обгрунтовано звертають увагу на те, що низка положень щодо протидії екстремізму 

містить частина четверта ст. 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні 

організації» 1991 р. Вказаний законодавчий акт передбачає певні обмеження, 
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пов’язані з реалізацією можливості сповідування релігії або переконань, якщо вони 

(обмеження) необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я 

і моралі, а також прав і свобод інших громадян, встановлені законом і відповідають 

міжнародним зобов’язанням України [179]. 

Cтаття 5 Закону України «Про політичні партії» 2001 р. містить подібні до 

наведених вище положення, які передбачають заборону утворення та діяльності 

політичних партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив безпеки 

держави, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і 

свободи людини, здоров’я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки [180]. 

Деякі положення Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» 2015 р. [181] у певній мірі носять 

антиекстремістський характер. Крім того, численні антиекстремістські заборони, 

пов’язані із діяльністю ЗМІ та визначені відповідним законодавством, яке 

передбачає механізми припинення діяльності об’єднань громадян, юридичних осіб, 

ЗМІ, якщо їх діяльність та цілі суперечать Конституції України [19, c. 82]. До них 

належать: закони України «Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні» 1992 р., «Про 

телебачення та радіомовлення» 1993 р., «Про інформацію» 1992 р. Наведене 

свідчить про наявність нормативних факторів соціальної обумовленості 

антиекстремістських кримінально-правових заборон. 

Продовжуючи розгляд питання про соціальну обумовленість 

антиекстремістських кримінально-правових заборон, варто звернутися до розробок 

української дослідниці О.В. Надьон, яка звернула увагу на обставини, що 

обумовлюють необхідність існування кримінально-правових норм, а саме: (а) 

суспільна небезпечність, (б) історичні, (в) міжнародно-правові, (г) порівняльно-

правові, (д) єдність і визначеність термінології, (е) системно-правова 

несуперечливість, (є) недостатність інших (не кримінально-правових) заходів 
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охорони, (ж) поява нових суспільно небезпечних явищ, (з) повнота й ненадмірність 

заборони, а також (и) процесуальна здійсненність переслідування [182; 183; 184; 

185, с. 197]. 

Дослідження питання соціальної обумовленості кримінально-правових норм за 

екстремістські злочини доцільно було б розпочати із з’ясування першої обов’язкової 

обставини – суспільної небезпечності. У галузі кримінального права такою 

основоположною категорією, яка надає загальне висвітлення всіх основних проблем 

теорії радянського кримінального права, що забезпечує концептуальну єдність 

кримінально-правових знань, є категорія суспільної небезпеки [186, с. 49]. 

Спроба комплексного вирішення проблеми соціальної обумовленості 

кримінально-правових норм була здійснена у монографії радянського вченого П.С. 

Тоболкіна «Социальная обусловленность уголовно-правовых норм» (1983), в якій 

єдиною умовою встановлення кримінальної відповідальності визнавалась суспільна 

небезпечність відповідних діянь [186]. Радянський вчений П.С. Дагель зазначав, що 

об’єктивні потреби суспільства в криміналізації суспільно небезпечних діянь 

визначаються перш за все саме кримінологічними факторами: серйозним ступенем 

суспільної небезпечності цих діянь, їх відносною поширеністю, неможливістю 

успішної боротьби з цими діяннями менш репресивними заходами [187, c. 68]. 

Отже, саме серйозний ступінь суспільної небезпечності цих діянь слугує основною 

підставою криміналізації. П.А. Фефелов виділяє для криміналізації діянь два 

критерії: підвищена суспільна небезпека діяння і наявність необхідних умов для 

реалізації принципу невідворотності покарання [188, c. 101-104]. 

Н.Д. Дурманов розглядав суспільну небезпеку в якості основного змісту 

поняття злочину в радянському кримінальному праві [189, с. 131]. Суспільна 

небезпека є універсальною категорією кримінального права, яка дозволяє виділити 

злочини з усієї сукупності різних правопорушень, поділити їх на певні категорії і 

диференціювати кримінальну відповідальність з урахуванням відмінностей у 

характері та ступені їх небезпеки для соціуму. У теорії кримінального права 

суспільну небезпеку розглядають в якості одного з основних критеріїв (принципів) 

криміналізації діяння [190, c. 18]. 
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А.А. Піонтковський вважав, що суспільна небезпека злочинного діяння 

обумовлюється тим, що воно або безпосередньо заподіює шкоду соціалістичним 

суспільним відносинам, або містить у собі можливість заподіяння відповідної шкоди 

[191, c. 704]. За справедливим твердженням Р.Р. Галіакбарова: «Суспільна небезпека 

– найбільш істотна ознака злочину, його основна властивість. Характерна 

властивість суспільної небезпеки полягає в тому, що існуючи об’єктивно, вона не 

піддається безпосередньому чуттєвому сприйняттю і може бути пізнана лише 

шляхом з’ясування негативного впливу злочину на сформовану систему суспільних 

відносин» [192, с. 23]. 

Суспільна небезпечність визначає сутність вчиненого діяння. Тому злочинним 

можна визнати тільки таке діяння, яке за своїм змістом є суспільно небезпечним. 

Аналіз такого фактору, як суспільна небезпечність, дозволяє зазначити, що 

правомірною є криміналізація лише діяння, суспільна небезпечність якого з точки 

зору кримінального права є достатньо високою. Основними рисами суспільної 

небезпечності є її характер і ступінь. Під характером суспільної небезпечності 

розуміється її якісна властивість, а під ступенем – кількісна характеристика. 

Соціальний зміст злочину міститься в характері та ступені суспільної небезпечності 

[193, с. 54]. Критерієм оцінки суспільної небезпечності, її ступеня виступають 

об’єктивні й суб’єктивні ознаки злочину: об’єкт, на який посягає злочин, наслідки, 

спосіб учинення злочину, форма вини, мотив і мета тощо [194, с. 75]. 

А.В. Галахова стверджувала, що суспільна небезпека як основна ознака 

матеріального визначення злочину в значній мірі залежить від характеру тих 

суспільних відносин, на захист яких спрямовані конкретні норми кримінального 

закону, тобто від об’єкта злочинного посягання. Суспільна небезпека обумовлена 

передусім важливістю суспільних відносин, на які посягає злочин, залежить також і 

від ряду інших обставин, наприклад, від пов’язаності з іншими злочинами, впливу 

на психіку людей, поширеності деяких злочинів [195, с. 3]. 

Необхідність визначення суспільної небезпеки діяння при вирішенні питання 

про його криміналізацію підкреслював у своїх працях Ю.І. Ляпунов, який відзначав, 

що при цьому об’єктом пізнання і оцінки є матеріальна властивість, антисоціальна 

спрямованість і шкідлива сутність людської поведінки певного роду або виду, що 
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початково містить в собі небезпеку заподіяння шкоди (збитків) правоохоронюваним 

благам [196, c. 4]. Ю.І. Ляпунов визначив суспільну небезпеку як певний 

об’єктивний антисоціальний стан злочину, обумовлений усією сукупністю його 

негативних властивостей та ознак і містить в собі реальну можливість заподіяння 

шкоди (збитків) суспільним відносинам, поставлених під охорону закону [197, c. 

127]. 

Український вчений А.М. Орлеан достатньо високий ступінь суспільної 

небезпечності діяння вважає першою підставою криміналізації. Це, по суті, 

найголовніший з критеріїв криміналізації, оскільки саме ним, на його думку, оперує 

суспільна думка, визнаючи те чи інше діяння злочинним, іноді навіть раніше, ніж це 

робить законодавець [198, с. 62]. Відомий радянський вчений В.М. Кудрявцев 

зазначав, що «суспільна небезпека – найважливіша соціальна характеристика 

злочину, але вона відображає тільки одну його сторону: ту шкоду, що завдана або 

може бути заподіяна суспільству злочинною поведінкою» [199, с. 5]. 

Згідно пануючого серед радянських криміналістів погляду суспільна небезпека 

виражалась у всіх елементах складу злочину, хоча її основним змістом є істотна 

шкода, яка заподіюється злочином соціалістичним суспільним відносинам, а у ряді 

випадків – небезпека заподіяння такої шкоди. Критеріями суттєвості шкоди в 

юридичній літературі вважали важливість об’єкта, ступінь заподіяння йому шкоди, 

інтенсивність посягання, спосіб вчинення злочину, поширеність діяння, особливості 

особистості винного, час і місце вчинення злочину, стан правопорядку в тій чи 

іншій сфері суспільного життя, ступінь вини, рівень правосвідомості суспільства 

тощо [184, c. 57].  

Як зазначає Б.С. Никифоров, суспільна небезпечність діяння отримує найбільш 

виразне та концентроване вираження в тому, що це діяння заподіює або створює 

загрозу заподіяння такої шкоди охоронюваному нормою кримінального закону 

суспільному відношенню, яке внаслідок цього стає можливим об’єктом злочину 

[200, c. 138]. На думку професора П.П Андрушка, сутністю суспільної небезпечності 

діяння є його посягання на об’єкти, що охороняються законом  [201, c. 62].  

Зміни в характері і (або) ступені суспільної небезпеки різних проявів одного і 

того ж злочину слугують підставою для виділення не тільки конститутивних, але і 
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привілейованих, кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак його складу [190, c. 

19]. 

Суспільна небезпека екстремістських злочинів і необхідність встановлення 

кримінальної відповідальності за відповідні діяння вже досить переконливо 

обгрунтовані в теорії кримінального права. Значну увагу цьому питанню приділив у 

своїх працях російський дослідник С.В. Борисов, який з цього приводу вказує, що 

встановлення кримінальної відповідальності за злочини екстремістської 

спрямованості в сьогоднішньому їхньому розумінні соціально обумовлено 

неухильним зростанням міжнаціональних, міжрасових і міжконфесійних конфліктів, 

які підживлюються проявами ненависті та ворожнечі між різними соціальними 

групами; суспільною небезпекою таких проявів, які полягають в істотному 

порушенні основ толерантності в суспільстві, необхідної для безпеки, стабільності і 

розвитку останнього [71, c. 444]. Слід визнати, що екстремізм у всіх без винятку 

формах свого прояву створює реальну загрозу для безпеки багатьох держав та їхніх 

громадян, неминуче викликає суттєві політичні, економічні та моральні втрати, 

справляє значний психологічний вплив на населення, здатний радикально 

розбалансувати соціальну систему, яка склалася [14, c. 121]. Екстремізм проявляє 

себе і як знаряддя підривної діяльності у таємній політичній боротьбі держав та 

цивілізацій [62, c. 14]. 

М.І. Вєтров зазначає, що злочини екстремістської спрямованості являють 

собою найбільш небезпечні форми порушення конституційних заборон, підривають 

основи нормального розвитку національних, расових і релігійних відносин в РФ, 

можуть призводити до збройних конфліктів і зіткнень насильницького характеру, 

тривалої ворожнечі, релігійної ворожнечі, що підриває основи легальної влади та 

ускладнює виконання своїх функцій всіма гілками державного і громадського 

управління [202, с. 388-389]. 

Російський вчений А.Г. Хлєбушкін пов’язує суспільну небезпеку злочинного 

екстремізму з його здатністю заподіяти істотну шкоду таким важливим об’єктам 

правової охорони, як основи конституційного ладу і конституційні основи 

міжособистісних відносин [203, c. 43]. Характер суспільної небезпеки діянь 

екстремістської спрямованості полягає, на думку С.В. Борисова, в істотному 
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порушенні основ конституційного ладу РФ, які забезпечують толерантність, 

терпимість в суспільстві, що складається з соціальних груп, які відрізняються одна 

від одної, в першу чергу, ознаками раси, національності, ставлення до релігії. При 

цьому порушення даних суспільних відносин переважно відбувається за допомогою 

вчинення так званих «традиційних», передусім насильницьких злочинів [71, с. 444-

445]. Слід враховувати, що такий підхід грунтується на положеннях КК РФ. 

С.В. Борисов при цьому стверджує, що суспільна небезпека злочинів 

екстремістської спрямованості обумовлена, перш за все, їх здатністю провокувати та 

(або) посилювати нетерпимість щодо тих чи інших соціальних груп у зв’язку з 

явними відмінними ознаками останніх: раса, національність, ставлення до релігії 

тощо [71, с. 77]. Суспільна небезпека злочинів екстремістської спрямованості, як 

зазначає С.В. Борисов, характеризується наявністю загрози внутрішній цілісності 

РФ і соціальній злагоді, а також тим, що такі діяння, як досить масове антисоціальне 

явище, здійснюють негативний вплив на зовнішній статус (міжнародне становище) 

країни в світовому співтоваристві, послаблюють внутрішні та зовнішні позиції 

держави [71, с. 83]. 

Отже, наведене вище свідчить про високий ступінь суспільної небезпеки 

екстремістських злочинів і обумовлює необхідність протидії їм кримінально-

правовими засобами. Враховуючи відсутність у вітчизняному кримінальному 

законодавстві спеціальних антиекстремістських норм, постає цілком закономірне 

питання щодо доцільності введення в систему Особливої частини КК України 

спеціальних антиекстремістських норм та виділення системи екстремістських діянь. 

Цим питанням увага буде приділена у наступних розділах дисертації. 

Позитивною тенденцією видається обговорення проблеми екстремізму на 

законодавчому рівні, про що свідчать внесені раніше законопроєкти, присвячені 

протидії його проявам. Це доводить серйозність намірів законодавця, спрямованих 

на вирішення проблеми протидії екстремізму.  

 

Висновки до розділу 1 
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На підставі проведеного дослідження теоретичних засад кримінально-правової 

протидії екстремізму можна зробити наступні висновки.  

Проведене дослідження свідчить про багатоаспектну сутність цього 

негативного соціального явища, що обумовлює його вивчення юристами, 

істориками, філософами, політологами та соціологами. Викладене у цьому розділі 

свідчить про те, що феномен екстремізму має політичний, правовий, психологічний 

та інші аспекти. В науковій літературі екстремізм визначають переважно наступним 

чином: це суспільно небезпечна діяльність; це соціально-негативне явище; це 

система поглядів, ідей, переконань, цінностей та установок (специфічна ідеологія) 

тощо. Екстремізм являє собою більш загальне, родове поняття щодо видових понять 

«тероризм» та «сепаратизм». 

Аналіз застосування поняття «екстремізм» в науковій літературі засвідчує, що 

вчені висловлюють різноманітні думки щодо розуміння природи цього явища. 

Переважна більшість дослідників погоджується з тим, що екстремізм – це 

багатоаспектне соціальне явище, яке має соціальну обумовленість та набуває 

різноманітних форм проявів ворожості до загальноприйнятих соціальних цінностей. 

Сучасний екстремізм як соціальне явище структурно неоднорідний, багатогранний і 

має тенденції до постійної трансформації. Не всі екстремістські діяння набувають 

насильницьких форм проявів.   

В юридичній літературі існують різноманітні підходи до визначення поняття 

«екстремізм». Проаналізувавши усі наведені підходи до визначення екстремізму, 

пропонується наступне його визначення: екстремізм – це суспільно небезпечна 

діяльність, яка полягає у вчиненні умисних протиправних діянь з екстремістських 

мотивів або з метою досягнення екстремістських цілей. Поняття «екстремізм» 

доцільно передбачити у спеціальному антиекстремістському законі. 

З метою забезпечення правової, в тому числі кримінально-правової, протидії 

цьому явищу варто розмежовувати екстремізм як соціальне явище і як правову 

категорію. Екстремізм як соціальне явище утворюють наступні складові: ідеологія 

екстремізму (базис екстремістських практик), екстремістська діяльність (втілення у 

життя екстремістської ідеології) та екстремістська група чи організація (форма 

соціальної організації екстремістської діяльності). Екстремізм як правова категорія 
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являє собою сукупність протиправних екстремістських діянь, за вчинення яких 

передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність. 

Поняття «екстремістська діяльність» та «екстремізм» перебувають у 

співвідношенні частини та цілого. Цілком очевидно, що без встановлення змісту  

поняття «екстремізм» визначити зміст поняття «екстремістська діяльність» 

неможливо. Екстремізм – це не тільки екстремістська діяльність, але і певна 

ідеологія, яка обгрунтовує дану діяльність. Екстремістська діяльність є проявом 

екстремізму і являє собою практику застосування ідеології екстремізму та конкретні 

форми її реалізації. Під екстремістською слід розуміти діяльність, яка охоплює: 

організацію, підготовку та вчинення екстремістських актів; підбурювання, 

втягнення та публічні заклики до вчинення екстремістських актів; погрози вчинення 

екстремістських актів; створення та фінансування незаконних збройних формувань, 

екстремістських груп та організацій з метою вчинення екстремістських актів; 

вербування, навчання, озброєння та фінансування особи з метою вчинення 

екстремістського акту; пропаганда і поширення ідеології екстремізму, в тому числі 

шляхом розповсюдження екстремістських матеріалів. Наведене визначення 

екстремістської діяльності доцільно передбачити у спеціальному 

антиекстремістському законі. 

Проблема кримінальної відповідальності за екстремістські злочини 

актуалізується у зв’язку з подіями останніх років в Криму та на Донбасі, а також 

зростанням соціальної напруги в суспільстві, що підживлюється проявами 

нетерпимості. В аспекті соціальної обумовленості кримінально-правових норм у 

сфері протидії екстремізму слід виокремлювати передусім нормативні та 

кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за такі діяння. 

Аналіз положень законодавства України засвідчив наявність нормативних факторів 

соціальної обумовленості антиекстремістських кримінально-правових заборон. 

Кримінологічними факторами соціальної обумовленості кримінально-правових 

норм у сфері протидії екстремізму є: суспільна небезпечність (яка є підвищеною у 

випадку екстремістських діянь) та відносна поширеність екстремістських злочинів. 

Достатньо високий ступінь суспільної небезпеки екстремістських злочинів 

обумовлює необхідність протидії їм кримінально-правовими засобами.  
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСТРЕМІСТСЬКІ ЗЛОЧИНИ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ВИДИ 

 

2.1. Поняття екстремістського злочину 

 

Використання в юридичній літературі різних понять для позначення злочинних 

проявів екстремізму відбувається за відсутності єдиного розуміння сутності 

екстремізму та його злочинних проявів. У вітчизняній юридичній літературі серед 

вчених відсутня одностайність щодо назви, якою необхідно позначати 

екстремістські діяння. Зазначені діяння вчені називають по-різному: злочини 

екстремістської спрямованості; злочини екстремістського характеру; екстремістські 

злочини; злочини з ознаками (елементами) екстремізму; злочини, пов’язані з 

екстремістською діяльністю (екстремізмом); злочини, вчинені з екстремістських 

мотивів тощо. Використовуючи зазначені поняття, вчені-юристи намагалися 

охопити всю сукупність можливих злочинних проявів екстремізму. З іншого боку, 

така ситуація пов’язана з недостатньою розробленістю в доктрині базового 

категоріально-понятійного апарату у сфері протидії екстремізму, яка обумовлена 

передусім відсутністю належної уваги до проблем кримінально-правової протидії у 

вказаній сфері з боку законодавця та українських вчених.  

Аналіз юридичної літератури з проблем екстремізму свідчить про те, що 

переважна більшість вчених використовує поняття «злочини екстремістської 

спрямованості». У дисертаціях українських вчених-юристів, присвячених проблемі 

екстремізму, для позначення сукупності його злочинних проявів використовується 

поняття «злочини екстремістської спрямованості» [1; 19]. О.М. Коршунова з цього 

приводу слушно зазначає, що термін «спрямованість» (чого-небудь) відображає 

вектор руху психічної або фізичної діяльності, тобто швидше відображає форму 

відображуваного явища, а не його сутність [204, c. 98]. Аналізуючи поняття 

«злочини терористичної спрямованості», український вчений В.А. Ліпкан вказує, що 

спрямованість у широкому розумінні означає, що ці злочини не є по суті 

тероризмом, навпаки, вони тільки спрямовані на щось (в даному випадку – на 

тероризм), але ж саме вживання поняття спрямованість не показує суті 



90 

 

терористичного злочину, воно визначає певний напрямок, який може бути обраним, 

а може і ні [205, с. 43]. Вважаємо за можливе використати наведену аргументацію 

при розгляді питання про недоцільність використання в юридичній доктрині та 

законодавстві поняття «злочини екстремістської спрямованості».  

Екстремізм виступає самостійною формою злочинної діяльності. Підвищенню 

ефективності протидії екстремізму сприятиме розробка понятійного апарату у сфері 

кримінально-правової протидії екстремізму. Залишається актуальним питання 

розробки і встановлення єдиних критеріїв, які б дозволяли визначати належність 

того чи іншого злочину до різновиду екстремістських. В основу їх визначення варто 

покласти критерії, вироблені на основі існуючих розробок вітчизняної та зарубіжної 

кримінально-правової науки. Варто при цьому виходити з тих визначальних ознак, 

за якими екстремістські злочини можна відмежувати від інших суспільно 

небезпечних діянь. У будь-якому разі варто виходити з наступного: до 

екстремістських можуть належати лише ті злочини, зміст яких відповідає поняттям 

екстремізму та екстремістської діяльності. 

З кримінологічної точки зору з метою вирішення завдань запобігання та 

протидії злочинності у цій сфері видається обґрунтованим та доцільним, на наш 

погляд, об’єднання різноманітних екстремістських діянь в одну кримінологічну 

групу під загальною назвою «екстремістські злочини», що обумовлено необхідністю 

уніфікації понятійного апарату [206, c. 390]. Цілком слушним видається підхід Н.Ф. 

Кузнєцової, яка звертає увагу на те, що практичний сенс виділення таких груп 

злочинів пов’язаний з тим, щоб звернути увагу правоохоронців на необхідність 

посилення боротьби з даними негативними соціальними явищами, вказати на їх 

підвищену суспільну небезпеку [207, c. 315]. 

Використання поняття «екстремістські злочини» обумовлене передусім 

необхідністю усунення термінологічної плутанини у цій сфері. При формулюванні 

законодавчого визначення поняття «екстремістські злочини» важливо, щоб воно не 

розмивало визначені рамки екстремізму та не розпорошувало зусилля 

правоохоронних органів у протидії цьому явищу. Відсутність у законодавстві 

поняття «екстремістські злочини» створює передумови для неправильного 

розуміння явища екстремізму та його злочинних проявів. Виокремлення 
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екстремістського виду злочинів сприятиме визначенню завдань, засобів та 

організаційно-правових засад протидії екстремізму. 

У зарубіжних і вітчизняних наукових виданнях використовується поняття 

«екстремістські злочини», зокрема в працях українських дослідників цієї проблеми –  

В.І. Боярова [208, c. 212], В.Н. Кубальського [209], С.Я. Лихової [8] та російських 

науковців – Ю.М. Антоняна та Д.О. Чернявського. Використання поняття 

«екстремістські злочини» в юридичній літературі та нормативних актах є доцільним 

з точки зору особливої правової та психолого-політичної сутності, спільності ознак 

злочинних діянь, які охоплюються поняттям «екстремізм».  

Перед тим, як вирішити питання про те, які злочини можуть належати до 

екстремістських, слід визначити суспільно небезпечні діяння, які безпосередньо 

можуть бути пов’язані зі здійсненням екстремістської діяльності. При визначенні 

таких злочинів варто врахувати різні види екстремістської діяльності: організацію, 

підготовку та вчинення екстремістських актів; підбурювання, втягнення та публічні 

заклики до вчинення екстремістських актів; погрози вчинення екстремістських 

актів; створення та фінансування незаконних збройних формувань, екстремістських 

груп та організацій з метою вчинення екстремістських актів; вербування, навчання, 

озброєння та фінансування особи з метою вчинення екстремістського акту; 

пропаганду і поширення ідеології екстремізму, в тому числі шляхом 

розповсюдження екстремістських матеріалів тощо. Доцільність та теоретична 

обгрунтованість запропонованого підходу отримала підтвердження у дослідженнях 

деяких вчених, які при вирішенні питання про встановлення конститутивних ознак 

екстремістських діянь спочатку визначили сутнісний зміст екстремістської 

діяльності [129, c. 10].  

Як слушно зазначає українська вчена В.Д. Гожій, екстремізм як суспільне 

явище різноманітний, багатогранний і має тенденції до постійної трансформації [12, 

c. 188]. Однозначне тлумачення діянь екстремістського характеру дозволить 

визначити зміст ознак екстремізму, а у сукупності із заходами попереджувального 

характеру, активізацією протидії та єдиною політикою держави у питанні боротьби з 

екстремізмом допоможе викоренити це негативне явище [46, c. 19-20]. З цього 

приводу А.А. Можегова обгрунтовано вказує, що виділення нової для 
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кримінального права групи злочинів екстремістської спрямованості (за нашою 

термінологією – екстремістських злочинів) видається позитивним кроком у розвитку 

норм, спрямованих на протидію екстремізму [65, c. 31].  

На сьогодні бракує наукових праць, присвячених кримінально-правовим 

аспектам протидії екстремістським злочинам в Україні. Аналізу окремих проблем 

відповідальності за злочинні прояви екстремізму присвячені наукові праці 

українських вчених – Ю.В. Безсусідньої, В.І. Боярова, Д.В. Дорохіна, Ю.Б. Ірхи, 

В.П. Климчука, В.Н. Кубальського, О.М. Костенка, С.Є. Кучерини, С.Я. Лихової, 

Т.І. Нагаєвої, А.В. Носача, Д.О. Олєйнікова, В.Л. Ортинського, А.С. Політової, А.Ю. 

Прозорова, Д.С. Савочкіна, Є.Д. Скулиша, В.І. Тимошенка, А.І. Тодосієнко та Е.В. 

Федосова. У дослідженні використані також наукові праці зарубіжних вчених – 

Ю.М. Антоняна, І.С. Макєєвої, А.А. Можегової, О.В. Петряніна, Р.А. Сабітова, Є.П. 

Сергуна, Р.М. Уздьонова, С.М. Фридинського, А.Г. Хлебушкіна та багатьох інших. 

Досліджуючи сутність екстремістських діянь, слід звернутися до міжнародно-

правових актів з розглядуваних питань. Як доводить А.Г. Нікітін, більшість 

міжнародно-правових документів, розроблених і схвалених під егідою ООН, багато 

в чому декларативні і не містять не тільки переліку екстремістських діянь, дефініції 

екстремізму і його ознак, але і будь-яких ефективних механізмів взаємодії з питань 

протидії екстремізму між державами [210, с. 105]. Крім того, основний їх масив 

надає екстремізму виключно релігійно-расовий відтінок, «упускаючи» при цьому 

політичні мотиви. Вищевказані обставини, на думку О.В. Петряніна, свідчать про 

наявність прогалин у названих актах міжнародного законодавства [14, c. 57]. 

Міжнародно-правове визначення екстремізму, як вже зазначалось, міститься 

лише у Шанхайській конвенції по боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і 

екстремізмом 2001 р. (Україна не є членом міжнародної міжурядової організації – 

Шанхайської організації співпраці, і, відповідно, не є учасником зазначеної 

Конвенції). У конвенції вказується, що «екстремізм – це діяння, яке спрямоване на 

захоплення влади або її утримання насильницькими методами, на зміну 

конституційного ладу держави за допомогою насильства, а так само насильницьке 

посягання на громадську безпеку, в тому числі організація у вищевказаних цілях 

незаконних збройних формувань або участь у них, і переслідуються у 
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кримінальному порядку відповідно до національного законодавства» (п. 1 ст. 1) [95]. 

У Конвенції Шанхайської організації співпраці з протидії екстремізму 2017 року не 

є (Україна не є учасником зазначеної Конвенції) розширено поняття «екстремізм» 

шляхом включення до нього ідеології і практики, спрямованих на «вирішення 

політичних, соціальних, расових, національних і релігійних конфліктів шляхом 

насильницьких та інших антиконституційних дій» [211]. 

Узагальнюючою категорією для екстремістських злочинів у вузькому розумінні 

в кримінальному праві України слід вважати екстремістський акт (акт екстремізму).  

Визначення узагальнюючого поняття – екстремістського акту, на жаль, не 

містить жодна міжнародно-правова угода універсального характеру [212, c. 80]. 

Натомість міжнародна угода регіонального характеру – Конвенція Шанхайської 

організації співпраці з протидії екстремізму 2017 року містить визначення поняття 

«екстремістський акт» (ст. 2): «будь-яке діяння, спрямоване на насильницьке 

захоплення влади або насильницьке утримання влади, а також на насильницьку 

зміну конституційного ладу держави, а так само насильницьке посягання на 

громадську безпеку, в тому числі організація у вищевказаних цілях незаконних 

збройних формувань або участь в них; організація збройного заколоту і участь у 

ньому в екстремістських цілях; створення, керівництво та участь в екстремістській 

організації; розпалювання політичної, соціальної, расової, національної та релігійної 

ворожнечі чи розбрату; пропаганда винятковості, переваги або неповноцінності 

людини за ознакою його політичної, соціальної, расової, національної та релігійної 

приналежності; публічні заклики до вчинення зазначених діянь; масове 

виготовлення, зберігання та розповсюдження екстремістських матеріалів в цілях 

пропаганди екстремізму» [211].  

Значний інтерес становлять положення іноземного законодавства з цих питань. 

Так, Закон Республіки Казахстан «Про протидію екстремізму» 2005 р. у п. 5 ст. 1 

містить поняття «екстремістських дій», під якими розуміються безпосередня 

реалізація дій в екстремістських цілях, включаючи публічні заклики до вчинення 

таких дій, пропаганда, агітація і публічна демонстрація символіки екстремістських 

організацій [213]. 
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Перш ніж перейти до аналізу доктринальних підходів вчених щодо розуміння 

сутності екстремістських злочинів, зазначимо, що в юридичній літературі наявні 

розбіжності з цього питання.  

Вітчизняний дослідник А.В. Носач виділяє, зокрема, такі тенденції, які 

стосуються екстремістських злочинів: а) подальше збільшення кількості 

досліджуваних злочинів; б) підвищення їх ступеня суспільної небезпеки внаслідок 

появи нових форм екстремістських проявів; в) збереження високого рівня 

латентності [7, c. 21]. З огляду на досить напружену ситуацію у російському 

суспільстві у сфері національної та релігійної політики, саме законодавець, як 

зазначає С.В. Борисов, повинен визначити рамки кримінально-правової боротьби з 

проявами екстремізму в цілому і злочинами екстремістської спрямованості зокрема 

[71, с. 96-97].  

Вітчизняний дослідник В.І. Бояров зазначає, що у чинному КК України відсутні 

злочини, в диспозиціях яких було б пряме згадування екстремізму, але передбачені 

злочини, які вчиняються на ґрунті ненависті та нетерпимості або злочини 

терористичної спрямованості [208, с. 213]. Як вже зазначалось, законодавство 

України не містить дефініції екстремізму та похідних від нього понять, однак КК 

передбачає склади злочинів, які у певних випадках можуть належати до 

екстремістських. Слід враховувати, що при цьому відбувається постійний розвиток 

феномена екстремізму та його різноманітних форм проявів. З часом може 

відбуватися розширення кола діянь, які містять в собі ознаки екстремізму, що 

потребує посилення відповідальності за їх вчинення. 

Відомий дослідник проблем екстремізму О.В. Петрянін вказує, що, оскільки 

екстремізм у сучасному світі має особливе значення з точки зору його підвищеної 

суспільної небезпеки, доцільно визначати це явище виключно через призму злочину 

[14, c. 63]. З наведеним твердженням науковця у повній мірі погодитися не можна, 

оскільки, як зазначалось, екстремістські прояви можуть мати ознаки як злочину, так 

і адміністративного правопорушення. 

На основі проведеного дослідження О.В. Петрянін запропонував авторську 

концепцію, яка передбачає такі критерії злочинів екстремістської спрямованості: 

мотив (політична, ідеологічна, расова, національна або релігійна ненависть або 
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ворожнеча чи ненависть або ворожнеча щодо соціальної групи); об’єкт (суспільні 

відносини у сфері забезпечення громадської безпеки, нормального функціонування 

конституційного ладу, збереження миру і безпеки людства) [14, с. 312]. При цьому 

вчений звертає увагу на те, що першою концептуальною особливістю злочинів 

екстремістської спрямованості є те, що ознаки, які характеризують їх, не носять 

універсального характеру [14, c. 213].  

На думку українського вченого Д.С. Савочкіна, екстремістські акти (дії) можна 

визначити більш точно, спираючись на те, що вони не тільки використовуються як 

прямі способи досягнення політичних, ідеологічних і соціальних цілей, але є дієвим 

інструментом для залякування суспільства. Такі дії спрямовані на те, щоб завдати 

шкоди не лише об’єкту посягання (у переважній більшості – державі), а суспільству 

в цілому [40, c. 202]. Першочерговою метою екстремістських актів, на його думку, є 

не заподіяння безпосередньої фізичної шкоди, а психологічний вплив з точки зору 

привернення суспільної уваги й підрив авторитету держави у забезпеченні безпеки 

своїх громадян (висвітлювання у ЗМІ своїх радикальних поглядів у вигляді гасел, 

привернення уваги масовими заходами з використанням символіки, атрибутів 

нацизму, які негативно сприймаються суспільством) [40, c. 202-203]. 

А.М. Сисоєв у науковій праці використовує поняття «злочинність з елементами 

екстремізму», яке охоплює як злочини екстремістської спрямованості, так і 

кримінально-правові діяння терористичного характеру, в основі яких – мотив 

ненависті за расовою, національною, релігійною та (чи) соціальною ознакою [214, c. 

97].  

З.М. Бешукова під злочинами екстремістської спрямованості пропонує 

розуміти злочини, вчинені у зв’язку з політичними або ідеологічними 

переконаннями потерпілого, або в зв’язку з расовою чи національною або 

релігійною приналежністю (неналежністю) потерпілого [215, c. 8-9]. Використання 

таких підходів у певній мірі обмежує розуміння сутності розглядуваних злочинів. 

На основі проведеного дослідження релігійного екстремізму український 

вчений Д.В. Дорохін запропонував під злочинами релігійної екстремістської 

спрямованості розуміти умисні суспільно небезпечні діяння, заборонені 

кримінальним законом, які грунтуються на псевдорелігійній ідеології і спрямовані 
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на досягнення злочинної мети [1, с. 62, 80]. Наведене визначення злочину релігійної 

екстремістської спрямованості є надто абстрактним і таким, що не відображає 

багатьох властивих екстремізму ознак. Крім того, зі змісту наведеного визначення 

випливає хибний висновок про те, що будь-який злочин, який ґрунтується на 

псевдорелігійній ідеології і спрямований на досягнення злочинної мети, є 

екстремістським.  

В одній з монографій, присвячених питанням протидії екстремізму, відомий 

кримінолог Ю.М. Антонян зазначив, що до екстремістських належать усі злочини, 

які вчиняються з екстремістських мотивів [216, c. 224]. А.О. Безроков вважає, що до 

злочинів екстремістської спрямованості належать лише ті злочини, екстремістські 

мотиви яких спеціально зазначені у статтях Особливої частини КК [164, с. 40]. 

Наведені підходи, на наш погляд, дещо звужують розуміння злочинних проявів 

екстремізму. В юридичній літературі з цього приводу висловлена слушна позиція, 

яка полягає в тому, що критерій екстремістського мотиву (мотив расової, 

національної, релігійної або ідеологічної ненависті або ворожнечі чи ненависті або 

ворожнечі щодо соціальної групи) не є тим критерієм, який буде характеризувати 

будь-яке діяння, що належить до кримінально караної екстремістської діяльності 

[65, c. 32].  

До прибічників більш широкого підходу щодо розуміння розглядуваних 

суспільно небезпечних посягань належить Р.М. Уздьонов, який стверджує, що до 

екстремістських (злочинів екстремістської спрямованості – за його термінологією) 

належать злочини, вчинені з екстремістських мотивів та (чи) в екстремістських 

цілях [112, c. 12].  

На думку С.В. Борисова, законодавчо визначений обсяг поняття злочину 

екстремістської спрямованості повинен містити вичерпний перелік таких 

кримінально караних діянь, оскільки в протилежному випадку цей перелік буде 

формувати правозастосування багато в чому довільно: з урахуванням конкретної 

ситуації, особливостей регіону, усталеної в ньому практики, а також вимог 

керівництва про «поліпшення» статистичних показників [71, с. 409]. На його думку, 

злочин екстремістської спрямованості – це кримінально каране діяння, вчинене з 

мотивів ненависті, а також з метою розпалювання ненависті або ворожнечі за 
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ознакою (ознаками) раси, національності (етнічної приналежності), ставлення до 

релігії [71, c. 428]. При цьому С.В. Борисов цілком слушно вказує, що поняття 

злочину екстремістської спрямованості слід визначити в спеціальному 

антиекстремістському законі, а не в КК, оскільки зазначений нормативний правовий 

акт оперує загальним поняттям злочину [71, с. 410].  

Злочини екстремістської спрямованості, як стверджує О.В. Петрянін, це діяння, 

які спрямовані на підрив громадської безпеки, конституційного ладу і миру та 

безпеки людства, що грунтуються на політичних, ідеологічних, расових, 

національних і релігійних мотивах, передбачені статтями 205, 2051, 2052, 206, 207, 

208, 212, 239, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 2821, 2822 і 357 КК РФ [14, c. 235]. 

Доречно навести думку Є.П. Сергуна, який запропонував у 2009 році 

абстрактне визначення злочинів екстремістської спрямованості: вчинене на грунті 

нетерпимості до основоположних принципів демократії кримінально каране діяння, 

спрямоване проти політичного режиму та основ конституційного ладу 

демократичної держави або яке ставить за мету демонстрацію своєї ворожості до 

охоронюваних державою демократичних цінностей, додатковим безпосереднім 

об’єктом посягання якого можуть виступати життя та здоров’я людей за 

дискримінаційними ознаками, громадська безпека, а також мир і безпека людства 

[66, c. 9].  

Згодом, у 2013 році, Є.П. Сергун запропонував дещо інше визначення: злочини 

екстремістської спрямованості – це суспільно небезпечні діяння, які вчиняються на 

ґрунті ідеологічної ворожості до фундаментальних цінностей і принципів 

ліберальної демократії, спрямовані на ліквідацію (повалення) існуючої правової 

структури держави або які мають на меті порушення конституційного 

правопорядку, а також публічну демонстрацію або пропаганду нетерпимості до 

основ конституційного ладу держави [82, c. 104-105]. 

Є.П. Сергун виключає необхідність закріплення в кримінальному законі 

поняття «злочин екстремістської спрямованості». Але, разом з тим, запропонована 

дефініція, на його думку, обов’язково повинна використовуватися у науці 

кримінального права. Вчений вважає, що при кваліфікації даної групи злочинів 

досить лише мотиву – політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної 
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ненависті чи ворожнечі або ненависті чи ворожнечі щодо соціальної групи [35, c. 

129].  

На думку О.В. Петряніна, запропонований підхід не позбавлений недоліків 

через те, що злочини екстремістської спрямованості повинні визначатися не тільки з 

урахуванням особливої мотивації злочинної поведінки, але також з урахуванням 

значущості порушуваних при їх вчиненні суспільних відносин, що і зумовлює їх 

самостійний різновид, який вказує на особливий вид і рівень суспільної 

небезпечності [14, с. 233].  

Враховуючи підвищену небезпеку таких злочинів, Р.М. Уздьонов пропонує 

доповнити КК ознакою, яка обтяжує покарання – вчинення злочину з 

екстремістських мотивів та (чи) в екстремістських цілях. Р.М. Уздьонов під 

екстремістськими мотивами та цілями пропонує розуміти мотиви і цілі, пов’язані з 

незаконним присвоєнням, захопленням, утриманням чи зміною влади, а також 

впливом на прийняття рішень органами влади в інтересах екстремістів; мотиви і 

цілі, пов’язані з ненавистю чи ворожнечею до громадян залежно від приналежності 

їх до певної статі, раси, національності, мови, релігії, політичних переконань, 

походження, посадового чи соціального становища, приналежності до іншої 

соціальної групи [112, c. 11]. 

Отже, наявність дефініцій, які суттєво відрізняються за своїм змістом, 

обумовлена передусім тим, що екстремістські злочини – це порівняно новий для 

України різновид суспільно небезпечних діянь. Відсутність спеціальних 

антиекстремістських норм у законодавстві України не сприяє ефективній протидії 

екстремістським злочинам. Під екстремістським злочином у вузькому розумінні 

(екстремістський акт) слід розуміти передбачене КК умисне суспільно небезпечне 

діяння, яке вчинене з екстремістських мотивів або з метою досягнення 

екстремістських цілей. 

 

2.2. Система та види екстремістських злочинів 

 

У рамках даного підрозділу нами буде зроблена спроба визначення системи та 

видів екстремістських злочинів. Досі у вітчизняній кримінально-правовій доктрині 
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суперечливо вирішується питання про те, що таке екстремізм та які саме злочини 

слід вважати екстремістськими. З метою визначення об’єкту антиекстремістської 

діяльності необхідно встановити, які злочинні діяння охоплюються поняттям 

«екстремізм». Визначення кола екстремістських злочинів залежить від підходу до 

розуміння екстремізму. У вітчизняній юридичній науці, як вже зазначалось, відсутня 

єдність поглядів щодо розуміння екстремізму.  

2.2.1. Система екстремістських злочинів. Характеризуючи ситуацію у 

Великобританії, Н.О. Голованова зазначає, що законодавець не використовує термін 

«екстремізм», хоча, безумовно, різні типи поведінки і правопорушення, які 

прийнято називати діями екстремістського характеру, в кримінальному порядку 

переслідуються [217, c. 102]. Вважаємо, що дану характеристику можна застосувати 

для оцінки поточної ситуації в Україні з розглядуваного питання. У цьому зв’язку 

хибним видається висновок вітчизняної дослідниці В.І. Тимошенко про те, що чинне 

законодавство України не передбачає відповідальності за екстремістські діяння, 

оскільки, на її думку, немає законодавчого визначення екстремізму в законодавстві 

України [6, c. 24]. 

Інший вітчизняний дослідник проблем екстремізму – Ю.Б Ірха слушно звертає 

увагу на те, що законодавча прогалина зумовлює правову невизначеність у 

правовідносинах у цій сфері, адже засуджуючи екстремізм як явище, більшість 

юристів не має жодного уявлення про те, які саме діяння необхідно кваліфікувати як 

екстремістські і які заходи впливу і покарання застосовувати. У зв’язку з цим 

екстремізм та суміжні з ним поняття правозастосовні органи можуть тлумачити по-

різному, що неприпустимо в сучасній демократичній, правовій державі, в якій 

людина визнається найвищою соціальною цінністю [9, c. 140]. 

Як зазначає професор С.Я. Лихова, проблема боротьби з екстремістськими 

проявами набуває актуальності. І хоча багатьма науковцями, працівниками 

правоохоронних органів екстремізм сприймається як реально існуючий феномен, 

законодавчого закріплення він не знаходить. Ознаки екстремізму, на її думку, 

притаманні багатьом суспільно небезпечним діянням, які вчиняються в Україні [218, 

c. 232]. Оскільки екстремізм виступає самостійним різновидом злочинної діяльності, 
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виникає питання про доцільність визначення системи екстремістських злочинів 

згідно законодавства України про кримінальну відповідальність.  

В Україні вчені недостатню увагу приділяють питанням розробки системи 

екстремістських злочинів. Проблемі визначення системи екстремістських діянь 

присвятили свої праці Ю.М. Антонян, С.В. Борисов, В.І. Бояров, В.Д. Гожій, Д.В. 

Дорохін, Ю.Б. Ірха, В.Н. Кубальський, С.Є. Кучерина, С.Я. Лихова, Д.О. Олєйніков, 

О.В. Петрянін, А.С. Політова, Є.П. Сергун, Р.М. Уздьонов, С.М. Фридинський, О.А. 

Чуваков та інші зарубіжні та вітчизняні вчені. 

Термін «система» має іноземне походження. У давньогрецькій мові слово 

σύστημα використовувалося в якості збірного поняття для позначення єдиного 

цілого, складеного з багатьох частин [219, c. 9]. Згідно тлумачного словника 

сучасної української мови, система – це порядок, зумовлений планомірним 

розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-небудь [28, c. 1320].  

Як зазначав О.В. Петрянін, якість і ефективність кримінально-правової протидії 

екстремізму передусім залежать від можливості визначення вичерпного кола 

злочинів екстремістської спрямованості (за нашою термінологією – екстремістських 

злочинів). В основу їх визначення, на його думку, повинен бути покладений об’єкт і 

мотив посягання [14, с. 218]. На думку С.В. Борисова, правильне віднесення діянь до 

злочинів екстремістської спрямованості неможливе або, принаймні, ускладнене без 

використання системи науково обґрунтованих критеріїв такого віднесення [71, c. 

31]. В процесі розробки таких критеріїв слід керуватися визначенням цього явища. 

Питання визначення системи злочинних проявів екстремізму викликає наукові 

дискусії. С.В. Дьяков звертає увагу на те, що підхід законодавця до з’ясування 

кримінально-правових ознак екстремізму, відбору (переліку) тих злочинів, вчинення 

яких носить екстремістську спрямованість, вимагає осмислення та наукового 

пояснення [64, c. 79]. 

Звертаючись до кримінально-правової доктрини РФ, відзначимо, що, 

характеризуючи сутність екстремізму в цій державі, Ю.М. Антонян, М.Д. Давітадзе 

та В.І. Шиян звертають увагу на те, що він достатньо різноманітний – від 

розпалювання громадянської ненависті чи ворожнечі до функціонування незаконних 

збройних формувань, які часто застосовують терор [216, с. 221]. 
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На основі аналізу чинних законодавчих актів щодо протидії екстремізму 

українська вчена В.Д. Гожій зробила висновок про те, що на теперішній час в 

Україні фактично відсутня систематизована нормативно-правова база, яка б чітко 

визначала перелік екстремістських діянь [19, c. 81]. З цього приводу слід зазначити, 

що серед українських вчених відсутній єдиний підхід до визначення системи 

екстремістських діянь, відповідальність за вчинення яких передбачена КК України.  

Так, на думку українських вчених – С.Я. Лихової та Т.І. Нагаєвої, цілу низку 

злочинів можна та слід вважати злочинами з ознаками екстремізму, хоча в КК 

України сам термін «екстремізм» не вживається: ст. 109 «Дії, спрямовані на 

насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 

державної влади» КК України, ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність і 

недоторканість України», злочини проти виборчих прав громадян України (ст.ст. 

157-1591), ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності або ставлення до релігії», злочини проти свободи 

віросповідання (ст.ст. 179-181), якщо вони вчиняються на грунті расової, 

національної, релігійної ворожнечі чи розбрату (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України) тощо 

[58, c. 90].  

Подібний перелік екстремістських діянь наводить інша українська вчена. Так, 

на думку А.С. Політової злочини з ознаками екстремізму передбачено ст. 109 КК 

України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

або на захоплення державної влади», ст. 110 «Посягання на територіальну цілісність 

і недоторканність України», злочини проти виборчих прав громадян України (ст.ст. 

157-1591), ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, 

національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими 

ознаками», злочини проти свободи віросповідання (ст.ст. 179-181 КК України), 

якщо вони вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або 

розбрату (п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України). Крім того, до цієї групи, на думку вченої, 

також належать злочини, передбачені ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, 

бойовими припасами або вибуховими речовинами», ст. 296 «Хуліганство» та ст.ст. 

258-2585 КК України [220, c. 174-178]. Перевагою наведеного підходу є визнання 

належності до розглядуваної групи терористичних злочинів, передбачених ст.ст. 
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258-2585 КК України. Стосовно належності до екстремістських посягань злочинів, 

передбачених ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або 

вибуховими речовинами», ст. 296 «Хуліганство», то не можна не визнати, що 

екстремістська діяльність може супроводжуватися вчиненням вказаних злочинів. 

Разом з тим, злочини, передбачені ст.ст. 263, 296 КК України, не можуть належати, 

на наш погляд, до екстремістських актів. 

В іншій своїй праці, яка була опублікована дещо пізніше – у 2013 році, С.Я. 

Лихова та О.С. Островський звернули увагу на те, що хоча в Україні сьогодні не 

передбачено окремий склад злочину «екстремізм», все ж цілу низку складів 

злочинів можна і слід вважати злочинами з ознаками екстремізму – це злочини, 

відповідальність за які передбачена ст.ст. 109 «Дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», 

110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», 115 

«Умисне вбивство», 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 122 «Умисне 

середньої тяжкості тілесне ушкодження», 126 «Побої і мордування», 127 

«Катування», 128 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», 

157 «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у 

референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності 

офіційного спостерігача, 158 «Надання неправдивих відомостей до органу ведення 

Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів 

референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців», 

1581 «Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на 

референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз»,  

1582 «Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму», 

159 «Порушення таємниці голосування», 360 «Умисне пошкодження ліній зв’язку» 

КК України та низка інших злочинів, якщо вони вчиняються на ґрунті расової, 

релігійної чи національної ворожнечі [221, c. 145]. Спірність наведеного підходу 

полягає у тому, що не охоплено типово екстремістські діяння, передбачені, зокрема, 

ст.ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча», 258 

«Терористичний акт» КК України. Потребує обгрунтування висновок зазначених 
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вчених про належність окремих злочинів проти виборчих прав до екстремістських 

діянь. 

В.П. Попович та О.П. Петриченко у висновку ГНЕУ ВРУ від 25.04.2012 р. на 

проєкт Закону «Про протидію екстремізму» (номер: 9156, дата реєстрації: 

15.09.2011) визначили систему злочинів, пов’язаних з можливими проявами 

екстремізму, до яких належать: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109); посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110); диверсія (стаття 

113); порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 

належності або релігійних переконань (стаття 161); терористичний акт (стаття 258); 

публічні заклики до втягнення у терористичному акті (стаття 2582); створення 

терористичної групи чи терористичної організації (стаття 2583); сприяння вчиненню 

терористичного акту (стаття 2584); фінансування тероризму (стаття 2585); створення 

не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (стаття 260); 

групове порушення громадського порядку (стаття 293); масові заворушення (стаття 

294); заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (стаття 295); 

хуліганство (стаття 296); пропаганда війни (стаття 436) та ін. [51]. Визнаючи 

обмеженість наведеної системи злочинних посягань, варто вказати на вразливість 

будь-якої системи екстремістських злочинів через відсутність загальноприйнятого 

визначення екстремізму в міжнародному та національному праві.  

Українська вчена В.Д. Гожій у дисертаційному дослідженні, присвяченому 

проблемам адміністративно-правового забезпечення протидії екстремізму в Україні, 

запропонувала авторську систему злочинів, пов’язаних з можливими проявами 

екстремізму, подібну до наведених вище [19, c. 62], але яка не охоплює типово 

екстремістську дію – терористичний акт (ст. 258 КК України).  

В контексті цього дослідження доречно навести розроблену В.Н. Кубальським 

систему злочинів антидержавного екстремізму: дії, спрямовані на насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 

109 КК України), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 

(ст. 110), фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=41152&pf35401=221156
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державного кордону України (1102), державна зрада (ст. 111), посягання на життя 

державного чи громадського діяча (ст. 112), диверсія (ст. 113), шпигунство (ст. 114), 

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових 

формувань (ст. 1141), терористичний акт (ст. 258), втягнення у вчинення 

терористичного акту (ст. 2581), публічні заклики до вчинення терористичного акту 

(ст. 2582), створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 2583), 

сприяння вчиненню терористичного акту (ст. 2584), фінансування тероризму (2585), 

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260), 

масові заворушення (ст. 294), заклики до вчинення дій, що загрожують 

громадському порядку (ст. 295), пропаганда війни (ст. 436), планування, підготовка, 

розв’язування та ведення агресивної війни (ст. 437), посягання на життя 

представника іноземної держави (ст. 443), застосування зброї масового знищення 

(ст. 439), геноцид (ст. 442), найманство (ст. 447) [222, с. 206].  

Вітчизняні дослідники – С.Є. Кучерина та Д.О. Олєйніков визначили основні 

склади злочинів (ст.ст. 109, 110, 1102, 112, 260, 436, 443 КК України), які необхідно 

вважати проявами антидержавного екстремізму [223, с. 130]. Варто при цьому 

враховувати, що система екстремістських злочинів не обмежується злочинами 

антидержавного екстремізму. 

Не можна погодитися з О.В. Петряніним у тому, що ознаки екстремізму містять 

лише злочини, передбачені ст.ст. 109, 110 та 258 КК України [14, с. 91]. Такий підхід 

значно звужує розуміння екстремізму, не охоплює усі сучасні форми прояву цього 

явища, а тому не сприяє побудові всеохоплюючої та ефективної системи протидії 

цьому негативному явищу.  

У вказаній праці С.В. Борисов пропонує злочинами, що належать до 

екстремістської діяльності (екстремізму), визнавати:  

а) насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади (ст. 278 

КК РФ);  

б) збройний заколот (ст. 279 КК РФ);  

в) злочини екстремістської спрямованості [71, c. 426].  

О.В. Петрянін зазначав, що в рамках КК РФ реалізовані два різних підходи, які 

визначають зміст злочинів екстремістської спрямованості. Перший з них знайшов 
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своє відображення у КК РФ в процесі криміналізації злочину, передбаченого 

статтею 2821 КК РФ «Організація екстремістського співтовариства», диспозиція якої 

включала в себе вичерпний перелік злочинів екстремістської спрямованості. Такий 

підхід спричинив багато дискусій як серед науковців, так і серед 

правозастосовувачів [14, c. 220]. По-перше, не були зрозумілі критерії, які були 

покладені в основу систематизації відповідних злочинів [224, с. 129]. По-друге, було 

присутнє відчуття довільності при визначенні тих злочинів, які становили цей 

перелік. По-третє, хоча перелік і був закритим, що спрощувало безпосередньо 

застосування закону, проте він не включав в себе ряд діянь, які є екстремістськими, 

наприклад: тероризм, геноцид тощо [14, c. 220]. 

Нова редакція статті 2821 КК РФ від 24 липня 2007 року, яка діє і понині, 

кардинально змінила існуючий до цього підхід до визначення злочинів 

екстремістської спрямованості. Перелік діянь, що входять в дану групу злочинів, 

був виключений з диспозиції статті. Замість цього у ст. 2821 КК РФ з’явилась 

примітка 2, яка містить у собі легальне визначення злочину екстремістської 

спрямованості. Згідно з нормативними приписами, закріпленими в цій примітці, це 

злочини, вчинені з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи 

релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі щодо 

соціальної групи. Таким чином, коло злочинів екстремістської спрямованості, за 

висловом О.В. Петряніна, стало майже необмеженим [14, c. 221]. Окремі автори 

підтримують реалізований законодавчий підхід, відзначаючи, що це вимушений 

крок законодавця, оскільки різноманітні прояви екстремістської діяльності стали 

реальною загрозою для безпеки суспільства і держави у цілому [225, c. 127]. 

На думку А.С. Скудіної, В.Д. Ларичева та Ю.С. Варанкіна перелік злочинних 

екстремістських діянь повинен виглядати наступним чином: злочини, вчинені з 

екстремістських мотивів, тобто мотивів політичної, ідеологічної, расової, 

національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі або з мотивів ненависті чи 

ворожнечі щодо соціальної групи; порушення прав, свобод і законних інтересів 

людини і громадянина залежно від його соціальної, расової, національної, релігійної 

чи мовної приналежності або ставлення до релігії; злочини проти державної 

безпеки; тероризм; злочини проти миру і безпеки людства; створення та участь в 
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діяльності екстремістського співтовариства (екстремістської організації); створення, 

участь в діяльності і поширення продукції екстремістського характеру ЗМІ; масове 

поширення завідомо екстремістських матеріалів, а також їх виготовлення чи 

зберігання з метою масового поширення; пропаганда та публічне демонстрування 

нацистської атрибутики, символіки чи ритуалів або атрибутики, символіки чи 

ритуалів, схожих з нацистськими до ступеня змішування; пропаганда виключності, 

переваги або неповноцінності людини за ознакою її соціальної, расової, 

національної, релігійної чи мовної приналежності або ставлення до релігії; публічні 

заклики до вчинення вказаних діянь; організація, підготовка, а також будь-яке 

сприяння вказаним діянням [11, c. 64, 141-142; 226]. Проте наведена система 

екстремістських діянь, запропонована російськими вченими, піддана обгрунтованій 

критиці з боку вітчизняних науковців, оскільки запропонований перелік діянь є 

дуже широким і неконкретним. Варто погодитися з підходом Д.В. Дорохіна, який 

пропонує вказаний перелік діянь частково адаптувати до українських реалій із 

значно вужчим переліком [1, c. 40-41]. 

Злочини, які грунтуються на мотивах політичної, ідеологічної, расової, 

національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи на мотивах ненависті або 

ворожнечі щодо соціальної групи, у зв’язку з тим, що їх безпосередній об’єкт не 

пов’язаний з громадською безпекою, конституційним ладом, а також миром і 

безпекою людства, не можуть, на думку О.В. Петряніна, належати до злочинів 

екстремістської спрямованості [14, c. 230].  

О.В. Петрянін запропонував авторську систему екстремістських діянь згідно 

КК РФ: «Терористичний акт» (ст. 205); «Сприяння терористичній діяльності» (ст. 

2051); «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне 

виправдання тероризму» (ст. 2052); «Проходження навчання з метою здійснення 

терористичної діяльності» (ст. 2053); «Організація терористичного співтовариства і 

участь в ньому (ст. 2054); «Організація діяльності терористичної організації і участь 

в діяльності такої організації (ст. 2055); «Захоплення заручника» (ст. 206); «Завідомо 

неправдиве повідомлення про акт тероризму» (ст. 207); «Організація незаконного 

збройного формування або участь у ньому» (ст. 208); «Масові заворушення» (ст. 

212); «Організація об’єднання, яке посягає на особу і права громадян» (ст. 239); 
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«Посягання на життя державного чи громадського діяча» (ст. 277); «Насильницьке 

захоплення влади або насильницьке утримання влади» (ст. 278); «Збройний заколот» 

(ст. 279); «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності» (ст. 280); 

«Диверсія» (ст. 281); «Розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження 

людської гідності» (ст. 282); «Організація екстремістського співтовариства» (ст. 

2821); «Організація діяльності екстремістської організації» (ст. 2822); «Геноцид» (ст. 

357) [14, c. 230].  

Виникає необхідність звернутися до відповідних положень іноземного 

кримінального законодавства, яке містить конкретний перелік екстремістських 

діянь. Так, пункт 39 ст. 3 КК Республіки Казахстан визначає вичерпний перелік 

екстремістських злочинів – це діяння, передбачені статтями 174 (розпалювання 

соціальної, національної, родової, расової, станової або релігійної ворожнечі), 179 

(пропаганда або публічні заклики до захоплення або утримання влади, а так само 

захоплення чи утримання влади або насильницька зміна конституційного ладу 

Республіки Казахстан), 180 (сепаратистська діяльність), 181 (збройний заколот), 182 

(створення, керівництво екстремістською групою або участь в її діяльності), 184 

(диверсія), 258 (фінансування терористичної або екстремістської діяльності та інше 

пособництво тероризму або екстремізму), 259 (вербування чи підготовка або 

озброєння осіб з метою організації терористичної або екстремістської діяльності), 

260 (проходження терористичної чи екстремістської підготовки), 267 (організація 

незаконного збройного формування), ч.ч. 2, 3 ст. 404 (створення громадського 

об’єднання, яке проголошує або реалізує на практиці расову, національну, родову, 

соціальну, станову чи релігійну нетерпимість або винятковість, закликає до 

насильницького повалення конституційного ладу, підриву безпеки держави або 

посягання на територіальну цілісність Республіки Казахстан, а так само активна 

участь чи керівництво таким об’єднанням) та 405 (організація і участь в діяльності 

громадського чи релігійного об’єднання або іншої організації після рішення суду 

про заборону їх діяльності або ліквідації у зв’язку із вчиненням ними екстремізму 

або тероризму) цього Кодексу [227].  

Частина перша ст. 3072 «Організація екстремістського співтовариства» КК 

Республіки Таджикистан містить диспозицію, викладену у наступній редакції: 
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«Створення екстремістського співтовариства, тобто організованої групи осіб для 

підготовки або вчинення з мотивів ідеологічної, політичної, расової, національної, 

місницької або релігійної ненависті чи ворожнечі, а також з мотивів ненависті або 

ворожнечі щодо соціальної групи злочинів, передбачених статтями 157 

(перешкоджання діяльності релігійної організації), 158 (перешкоджання діяльності 

політичних партій і громадських об’єднань), 160 (порушення порядку організації і 

проведення зборів, мітингів, демонстрацій, пікетувань та вуличних походів), 185 

(організація незаконного збройного формування), 188 (масові заворушення), 189 

(розпалювання національної, расової, місницької або релігійної ворожнечі), 237 

(хуліганство), 2371 (вандалізм), 242 (знищення або пошкодження пам’яток історії та 

культури), 243 (наруга над тілами померлих і місцями їх поховання) цього Кодексу 

(злочини екстремістської спрямованості) [228]. Варто звернути увагу на те, що 

кримінальне законодавство інших іноземних держав не містить законодавчо 

визначеного переліку екстремістських діянь. 

На питанні про належність окремих злочинів до екстремістських слід 

зупинитися більш детально. Так, зокрема, в доктрині відсутня одностайність у 

питанні про належність хуліганства до екстремістських злочинів. Деякі вчені 

звертають увагу на те, що екстремістські мотиви не характерні для хуліганства [229, 

c. 17]. В юридичній літературі широке поширення отримала точка зору, згідно з 

якою хуліганство не може мати своїм мотивом ненависть або ворожнечу, оскільки у 

нього є свій мотив – «хуліганський» [107, с. 21-23]. Однак, на думку Ф.З. Велієва, 

така точка зору не беззаперечна [230, c. 158]. Тому на практиці не виключається 

можливість вчинення хуліганства з екстремістських мотивів. 

Досліджуючи питання обґрунтованості належності окремих злочинів, зокрема, 

масових заворушень, до екстремістських, варто погодитися, зокрема, з позицією 

А.З. Ільясова, який стверджував, що характерна особливість масових заворушень 

полягає у їхній політизації і у тому, що вони можуть бути спровоковані 

екстремістські налаштованими елементами та використані ними у боротьбі за владу 

[231, c. 207]. О.А Чуваков зазначав з цього приводу, що до системи злочинів проти 

основ національної безпеки України варто було б вважати належними масові 
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заворушення (ст. 294) [232, с. 141], незважаючи на те, що основним безпосереднім 

об’єктом вказаного посягання є громадський порядок.  

До системи екстремістських злочинів може належати у певних випадках і 

державна зрада. Так, українська вчена Н.С. Кончук, описуючи такий спосіб 

державної зради як надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім 

представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вказує, 

що способи такої допомоги можуть полягати у найрізноманітніших діяннях, зокрема 

таких, як «організація чи виконання конкретного злочину» тощо [233, c. 92] Цей 

спосіб вчинення державної зради охоплює і випадки, коли особа за завданням 

іноземних держав організує або вчиняє на шкоду Україні будь-який інший злочин 

проти основ національної безпеки України (наприклад, диверсiю, посягання на 

життя державного чи громадського дiяча) [234, с. 28]. Викладене вище не заперечує 

того, що особа за завданням іноземних держав може організувати або вчинити на 

шкоду Україні будь-який екстремістський злочин. 

У деяких наукових працях зустрічається підхід, який свідчить про належність 

геноциду до екстремістських діянь. Вважаємо, що варто погодитися з позицією тих 

вчених [235, c. 34; 102, с. 142], які вважають, що геноцид належить до 

екстремістських діянь.  

Вчені вважають геноцид крайнім ступенем прояву неприязні. Це відбувається, 

коли неприязнь виливається в бажання знищити національну, етнічну, расову чи 

релігійну групу. З урахуванням наведеного, а також етимології терміну 

«екстремізм» (від лат. extremus – крайній), геноцид з кримінологічної точки зору 

може розглядатися як крайній прояв екстремізму [236, с. 98]. Як зазначає російський 

вчений Г.Л. Москальов, до групи злочинів екстремістської спрямованості можуть 

бути віднесені конкретні акти геноциду, вчинені з екстремістських мотивів [237, c. 

184]. Варто зауважити, що склади злочинів, передбачені ст. 357 «Геноцид» КК РФ і 

ч. 1 ст. 442 «Геноцид» КК України майже ідентичні за змістом.  

Відомий кримінолог Ю.М. Антонян з цього питання дійшов подібного 

висновку. Вчений стверджує, що у широкому смислі терористичні прояви, як і 

геноцид, являють собою крайні форми екстремізму [216, c. 221].  
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Як доводить С.В. Борисов, можливість віднесення геноциду до кримінально 

караних проявів екстремізму може випливати з положень ст. 1 Федерального закону 

РФ «Про протидію екстремістській діяльності», які вказують на те, що така 

(екстремістська) діяльність охоплює злочини, вчинені з мотивів політичної, 

ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з 

мотивів ненависті або ворожнечі щодо соціальної групи [71, c. 385].  

Аналізуючи зміст диспозиції ст. 4361 «Виготовлення, поширення 

комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів» КК України, В.Д. Гожій 

звертає увагу на те, що зміст категорії «пропаганда» у даному випадку полягає у 

публічному використанні символіки комуністичного, націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів. У цьому випадку має місце суспільно 

шкідлива пропаганда, яка, на думку зазначеної вченої, являє собою особливу форму 

екстремістської діяльності, характерною ознакою якої є виготовлення, 

розповсюдження, а також публічне використання інформації, в тому числі, 

матеріального характеру, з метою просування або заперечення ідей, поглядів, 

переконань. Досліджуючи питання співвідношення інакомислення, пропаганди та 

екстремізму, В.Д. Гожій стверджує, що дані соціально-правові категорії утворюють 

триєдину нерозривну конструкцію і розкривають сутність екстремізму в цілому [19, 

c. 42]. 

Є.П. Сергун на підставі проведеного дослідження кримінального законодавства 

РФ зробив висновок про те, що поняття «злочини екстремістської спрямованості» і 

«злочини проти основ конституційного ладу» є рівнозначними [82, c. 111]. З іншого 

боку, найважливішою характеристикою злочинів екстремістської спрямованості 

виступає специфічний мотив як невід’ємна ознака їх суб’єктивної сторони, яка, 

однак, не є обов’язковою ознакою злочинів проти основ конституційного ладу, про 

що насамперед свідчать кримінально-правові формулювання таких діянь, 

передбачені, зокрема, ст.ст. 280, 282, 2822 КК РФ [82, c. 112].  

На особливу увагу заслуговує питання про належність у певних випадках 

злочинів проти свободи віросповідання до екстремістських. Проблема протидії 

проявам релігійному екстремізму актуальна для України. Так, за повідомленнями 
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ЗМІ співробітники СБУ затримали двох молодиків, які 20 квітня 2020 року 

спробували підпалити будівлю синагоги у Херсоні, використовуючи 

самозапалювальну суміш. Зловмисники, що підтримують нацистську ідеологію, у 

змові зі спільниками вирішили у такий спосіб «відзначити» річницю лідера нацизму. 

Вирішувалось питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, 

передбаченого ст. 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків» КК 

України  [238].  

В.В. Джунь, вважаючи, що світоглядні і морально-психологічні риси особи та її 

ціннісні орієнтації є основою для класифікації порушників свободи віросповідання, 

поділяє останніх на екстремістів від релігії та релігійних фанатиків. Зовні вони 

можуть бути схожими у поведінці, але перші керуються не тільки релігійними 

переконаннями, як це роблять фанатики. Екстремісти, як зазначає вчений, є 

представниками фанатичної психопатичності, а до релігії вони можуть належати 

лише формально. Враховуючи специфіку їх релігійності, В.В. Джунь пропонує 

запровадити жорстке покарання для екстремістів від релігії та більш м’яке для 

релігійних фанатиків [239, с. 14-15]. 

Обгрунтованим слід визнати підхід Д.В. Дорохіна, який запропонував систему 

злочинів релігійного екстремізму, об’єктивна сторона яких прямо пов’язується з 

образою та приниженням релігійних почуттів, честі й гідності певних національних 

меншин. Такі злочини, на його думку, пов’язані з проявами нетерпимості до 

представників цих груп. До вказаних дій, на думку вченого, належать:  

1) пошкодження або знищення релігійних споруд чи культових будинків (ст. 

178 КК України);  

2) незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь (ст. 

179 КК України);  

3) перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 180 КК України);  

4) наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого (ст. 

297 КК України) [1, c. 88-89].  

Злочини, передбачені п. 14 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з мотивів расової, 

національної чи релігійної нетерпимості), ст. 161 (порушення рівноправності 

громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, 
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інвалідності та за іншими ознаками), ст. 181 (посягання на здоров’я людей під 

приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів), 

ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію) можуть також належати, на думку Д.В. Дорохіна, до злочинних 

проявів релігійного екстремізму [1, c. 89-90].  

Український вчений М.В. Палій вказує, що на сферу віросповідання посягають 

такі передбачені КК злочини, як: пошкодження релігійних споруд чи культових 

будинків (ст. 178 КК України); незаконне утримування, осквернення або знищення 

релігійних святинь (ст. 179 КК України); перешкоджання здійсненню релігійного 

обряду (ст. 180 КК України); посягання на здоров’я людей під приводом 

проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (ст. 181 КК 

України), порушення рівноправності громадян залежно від ставлення до релігії (ст. 

161 КК України), а також згідно п. 3 ст. 67 КК України інші злочини, вчинені на 

ґрунті релігійної ворожнечі, наприклад, хуліганські дії, заподіяння тілесних 

ушкоджень, масові заворушення, насильство щодо працівників правоохоронних 

органів, оскільки такі дії мають своїм додатковим об’єктом свободу віросповідання 

громадян і дискредитують інститут свободи віросповідання [240, c. 6]. В такому 

випадку злочини проти свободи віросповідання можуть належати до 

екстремістських, якщо вчинені з екстремістських мотивів або спрямовані на 

досягнення екстремістських цілей. Про зміст таких мотивів та цілей йтиметься в 

підрозділі 3.2 дисертації. 

Як і у випадку з терористичними злочинами, коли наведення виключного 

переліку терористичних злочинів в законі видається недоцільним з огляду на 

вірогідність упустити якийсь різновид тероризму [241, c. 90], так і стосовно 

екстремістських діянь слід виходити з того, що перелік екстремістських злочинів не 

може бути вичерпним. 

Проведений аналіз наукової літератури засвідчив використання різноманітних 

підходів до визначення системи екстремістських злочинів, що обумовлено 

передусім складністю та багатоаспектністю самого феномену екстремізму, а також 
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відсутністю у законодавстві України його визначення та спеціальних 

антиекстремістських норм.  

Аналіз доктринальних підходів вчених та положень Особливої частини КК 

України дає підстави вважати, що у вузькому розумінні до екстремістських можуть 

належати злочини, передбачені статтями 109, 110, 112, 113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 

2), 122 (ч. 2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 129 (ч. 2), 161, 178, 179, 180, 258, 260, 266, 278, 

294, 300, 341, 349, 4361, 439, 442, 443, 444 та іншими статтями КК України. 

Кримінально-правові норми про відповідальність за екстремістські злочини не 

систематизовані та передбачені різними розділами КК України (це розділи І, ІІ, V, 

IX, XI, XІІ, XV, XX та ін. Особливої частини КК), що свідчить про загрозу 

екстремізму не тільки для основ національної безпеки України.  

2.2.2. Види екстремістських злочинів. При аналізі системи екстремістських 

злочинів особливу увагу необхідно приділити їхній класифікації. Вчені здійснювали 

неодноразові спроби класифікувати екстремістські злочини на основі різноманітних 

критеріїв. В.Г. Вистропов з цього приводу слушно зазначав, що необхідною умовою 

дослідження екстремістської злочинності з метою ефективного впливу на неї у 

рамках правового поля є систематизація злочинів екстремістської спрямованості 

[242, c. 84]. Як зазначає О.В. Петрянін, класифікація злочинів екстремістської 

спрямованості (екстремістських злочинів – за нашою термінологією) має 

безпосереднє значення для законодавчої, правозастосовної та наукової діяльності. 

Вона давно і успішно використовується правовою наукою, представники якої 

відзначають не тільки її винятково теоретичну, а й прикладну цінність [14, c. 219]. 

Згідно тлумачного словника сучасної української мови «класифікувати» 

означає «розподіляти предмети, явища або поняття на класи, групи тощо за 

спільними ознаками, властивостями; групувати» [28, с. 544]. Головним результатом 

класифікації, як зазначає С.С. Алєксєєв, є отримання можливості виявлення нових 

рис і якісних особливостей досліджуваних інститутів [243, c. 16]. 

Серед науковців, які присвятили свої праці проблемі класифікації 

екстремістських діянь, варто назвати В.І. Боярова, В.Н. Кубальського, Р.В. 

Кулєшова, О.М. Лемешка, С.Я. Лихову, Д.І. Масол, Б.О. Мильникова, А.А. 

Можегову, О.В. Петряніна, І.М. Тяжкову, С.М. Фридинського та Д.О. Чернявського. 
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Варто зазначити, що вітчизняними вченими не було проведено грунтовних розробок 

із зазначеної тематики.  

Як констатує О.В. Петрянін, щодо злочинів екстремістської спрямованості 

питання про їх класифікацію до цих пір залишається відкритим у доктрині та 

законодавстві. Наявні сьогодні класифікації цих діянь неоднозначні та викликають 

багато суперечок, оскільки носять розрізнений та несистемний характер, а також 

спрямовані винятково на обгрунтування бачення конкретної авторської позиції [14, 

c. 291-220]. 

У науці кримінального права існують різні підходи до класифікації 

екстремістських злочинів, в основу яких покладені різні критерії. Так, до 

екстремістських, на думку В.І. Боярова, можуть належати наступні групи злочинів 

згідно КК України:  

1) кримінально-карані діяння, які посягають на основи та безпеку політичного 

устрою (ст.ст.  109, 110, 1102, 111, 113 КК України);  

2) злочини терористичного характеру (ст.ст. 112, 258, 258¹, 258², 258³, 2584, 

2585, 260, 261, 278, 442, 443, 444 КК України) та  

3) злочини (екстремістської спрямованості), які вчиняються з мотивів ненависті 

або ворожнечі стосовно осіб, які належать до певної етнічної, расової, релігійної, 

політичної та іншої соціальної групи (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 

ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129, ст. 161 та ст. 300 КК України) [208, c. 212].  

При цьому вчений вказує, що перелік злочинів, наведений для кожної 

запропонованої групи, не є вичерпним (зокрема, це можуть бути масові 

заворушення (ст. 294 КК), пов’язані, наприклад, з насильницьким виселенням 

мігрантів (представників «некорінного населення»), членів інших соціальних груп; 

вчинення стосовно них інших насильницьких дій; вчинення насильницьких дій на 

ґрунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів 

(ст.  181 КК); завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, 

знищення або пошкодження об’єктів власності, коли таке повідомлення стосується 

лише конкретної групи осіб, які об’єднані спільною національною, релігійною, 

політичною ознакою або належністю до якоїсь однієї соціальної групи та ін. (ст.  259 

КК) [208, с. 212-213].  
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З приводу наведеної В.І. Бояровим класифікації потребує уточнення назва 

першої групи екстремістських злочинів – «кримінально-карані діяння, які посягають 

на основи та безпеку політичного устрою». У кримінально-правовій доктрині та 

законі про кримінальну відповідальність наведений перелік злочинів, передбачених 

ст.ст.  109, 110, 1102, 111, 113 Особливої частини КК України, охоплюється 

поняттям «злочини проти основ національної безпеки України». 

Потребують окремого аналізу екстремістські злочини, передбачені п. 14 ч. 2 

ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129, ст. 161 та ст. 300 

КК України, які визначені в останній групі наведеної класифікації В.І. Боярова як 

злочини на ґрунті ненависті та нетерпимості. Вперше цей термін був застосований 

ОБСЄ на засіданні Ради міністрів у Маастрихті у 2003 році. Особлива увага 

зверталась на суспільну небезпечність цих діянь ще у 1991 році на Женевському 

засіданні експертів ОБСЄ з питань національних меншин. У відповідності з 

рішенням Ради міністрів держав-учасників ОБСЄ № 12/04 «Толерантність і 

недискримінація», схваленого 07 грудня 2004 р. в м. Софія, на європейському рівні 

був визнаний особливий ступінь небезпеки злочинів на грунті ненависті і держави 

взяли на себе зобов’язання по боротьбі з ними. 

Злочинами на ґрунті ненависті в США визнаються як насильницькі злочини 

проти особи, так і злочини проти власності. У Законі про посилення покарання за 

злочини ненависті міститься визначення відповідної категорії посягань: до них 

відносять злочини, у яких вибір потерпілого або власності потерпілого визначається 

упередженістю відносно раси, кольору шкіри, релігії, національного та етнічного 

походження, статі, інвалідності або сексуальної орієнтації [244, c. 16]. 

Злочинами ненависті канадська доктрина називає «кримінальні 

правопорушення, мотивовані ненавистю до певної групи». Такі діяння можуть бути 

обумовлені расовою, національною, етнічною або релігійною належністю, мовою, 

кольором шкіри, статтю, віком, інвалідністю, сексуальною орієнтацією потерпілого, 

а також будь-якими іншими схожими факторами, зокрема – професією чи 

політичними переконаннями [245, c. 7].   

На підставі проведеного дисертаційного дослідження, вітчизняна вчена Д.І. 

Масол зробила висновок про те, що у законодавстві та правовій доктрині 
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англосаксонських країн та окремих держав СНД (РФ та Республіки Таджикистан) 

мотиви ненависті відіграють роль системоутворюючого чинника і є підставою для 

виокремлення групи злочинів «hate crimes» у Канаді та США, «racially or religious 

aggravated offences» у Великобританії, а також злочинів екстремістської 

спрямованості у РФ та Республіці Таджикистан [246, c. 78]. Як уточнюють В.І. 

Бояров та М.О. Ларкін, йдеться зазвичай про злочин проти життя, здоров’я або 

приватної власності, об’єкт якого був обраний через дійсний або уявний зв’язок 

потерпілого із групою, що характеризується спільними ознаками ідентичності 

(існуюча або уявна раса; національне або етнічне походження; мова, колір шкіри, 

релігія, стать, вік, психічні або фізичні особливості, сексуальна орієнтація або 

будь-який інший аналогічний чинник) [41, c. 465]. 

Ненависть, як визначає «Великий тлумачний словник сучасної української 

мови» – це «почуття великої неприхильності, ворожості до кого-, чого-небудь, 

вороже ставлення до кого-небудь» [28, c. 768]. 

Професор П.Л. Фріс закономірно ставить питання про те, що визначає «злочин 

на грунті ненависті». На його думку, це мотив. Підставами для ненависті, на думку 

П.Л. Фріса, можуть виступати різноманітні характеристики – приналежність до тої 

чи іншої раси, етнічної групи, національності, віросповідання, сексуальна 

орієнтація, стать. До цієї групи можуть належати також особи, що мають ті чи інші 

фізичні або розумові вади. Найбільш повним видається визначення відомого 

українського дослідника П.Л. Фріса, який сформулював поняття злочину, вчиненого 

на ґрунті ненависті як діяння, що вчинене з мотивів ненависті, ворожості або 

великої неприхильності до представників іншої, ніж винний раси, етнічної групи, 

національності, осіб, що сповідують іншу релігію, приналежних до іншої 

сексуальної орієнтації або статі, а також до осіб, що мають фізичні або розумові 

вади [153, c. 526]. 

Ряд українських вчених (Т.С. Демедюк, Н.М. Дрьоміна-Волок, В.М. Канюс та 

деякі інші) надають перевагу іншому терміну – злочини на грунті нетерпимості 

[247; 248]. Як зазначає О.М. Лемешко, кримінальна відповідальність за злочини, які 

вчиняються з ксенофобських мотивів, передбачена декількома статтями КК 

України, які знаходяться в різних розділах, а значить мають різні об’єкти 
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злочинного посягання і в той же час пов’язані загальними елементами суб’єктивної 

сторони злочину, зокрема мотивом вчинення злочину [248, c. 25].  

Аналіз положень кримінального законодавства дозволив О.М. Лемешку 

виділити дві групи злочинів, які пов’язані із расовою, національною чи релігійною 

ворожнечею чи розбратом. Першу групу утворюють злочини, в яких законодавець 

при формулюванні диспозиції статті Особливої частини прямо вказує на такий 

мотив злочину. Вказана група у свою чергу поділяється на дві підгрупи. Перша 

підгрупа характеризується тим, що мотив расової, національної чи релігійної 

ворожнечі або розбрату є ознакою основного складу злочину (ст. 161 «Порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 

релігійних переконань» КК України). До цієї групи належить і злочин, передбачений 

ст. 300 КК «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують 

культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію». До цієї ж групи можна віднести і злочин, передбачений ст. 442 

«Геноцид» КК України. Другу підгрупу утворюють злочини, при формулюванні 

яких мотив расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату є ознакою не 

основного, а кваліфікованого або особливо кваліфікованого складу злочину (п. 14 

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129) [248, c. 25-

27]. 

До другої групи, на думку О.М. Лемешка, належать злочини, в яких наявність 

такого мотиву не є обов’язковою ознакою складу злочину. При формулюванні 

диспозицій таких злочинів законодавець або не конкретизує мотив, або вказує його 

родові загальні ознаки. Об’єктивні чи суб’єктивні ознаки складу такого злочину 

свідчать про однорідність мотивів такого злочину з мотивом расової, національної 

чи релігійної ворожнечі чи розбрату, або наявність такого мотиву при вчиненні 

злочину не виключається. До другої групи належать злочини, передбачені cт.ст. 170 

«Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, 

громадських організацій», 178 «Пошкодження релігійних споруд чи культових 

будинків», 179 «Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних 

святинь», 180 «Перешкоджання здійсненню релігійного обряду», 258 

«Терористичний акт», 294 «Масові заворушення», 295 «Заклики до вчинення дій, що 
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загрожують громадському порядку», 297 «Наруга над могилою, іншим місцем 

поховання або над тілом померлого», 298 «Незаконне проведення пошукових робіт 

на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження 

об’єктів культурної спадщини» КК України [248, c. 27-29]. 

Аналізуючи систему злочинів на грунті ненависті (нетерпимості), варто 

враховувати, що сучасний екстремізм не обмежується злочинами, які вчиняються з 

мотивів ненависті (нетерпимості).  

Певний інтерес для дослідження становить класифікація С.М. Фридинського, 

який на основі проведеного дисертаційного дослідження (2003 р.) згідно КК РФ 

виділив дві групи злочинів – злочини, пов’язані зі здійсненням екстремістської 

діяльності та злочини екстремістської спрямованості [68, с. 57]. У докторській 

дисертації (2011 р.) цей вчений запропонував систему злочинів, пов’язаних зі 

здійсненням екстремістської діяльності, до яких, на його думку, належать: 

1) «чисті» екстремістські злочини, тобто діяння, вчинені з екстремістських 

мотивів, спрямовані на насильницьке поширення екстремістських поглядів і 

викорінення поглядів, відмінних від тих, що відстоюються ними, або організацію 

таких дій в майбутньому. До цих злочинів належать публічні заклики до здійснення 

екстремістської діяльності (ст. 280 КК РФ), розпалювання ненависті чи ворожнечі 

або приниження людської гідності (ст. 282), організація екстремістського 

співтовариства (ст. 2821) та організація діяльності екстремістської організації (ст. 

2822); 

2) будь-які інші злочини з передбачених КК за умови, що вони вчиняються з 

екстремістських мотивів; 

3) терористична діяльність як крайня форма прояву екстремізму [249, c. 23-24].  

О.В. Ростокинський констатує, що серед існуючих в РФ найбільш популярним і 

отримав визнання законодавця підхід про розширення переліку екстремістських 

діянь за рахунок тероризму і злочинів терористичної спрямованості [105, c. 29]. До 

прибічників такого підходу, крім С.М. Фридинського, належать О.М. Коршунова, 

А.В. Павлінов  та інші дослідники проблем екстремізму. 

Запропонована О.В. Петряніним класифікація злочинів екстремістської 

спрямованості на основі об’єкта злочину виглядає наступним чином:  
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1) діяння, які заподіюють шкоду суспільним відносинам, спрямованих на 

забезпечення громадської безпеки держави;  

2) діяння, що посягають на суспільні відносини, які створюють умови для 

нормального функціонування конституційного ладу держави;  

3) діяння, які заподіюють шкоду суспільним відносинам, що встановлюють 

легітимні умови збереження миру і безпеки людства [14, с. 219]. 

Заслуговує на увагу класифікація С.М. Фридинським згідно КК РФ злочинів, 

пов’язаних зі здійсненням екстремістської діяльності, за основним безпосереднім 

об’єктом посягання: 

1) злочини, пов’язані зі здійсненням екстремістської діяльності, основним 

безпосереднім об’єктом яких є конституційні права і свободи людини і 

громадянина; 

2) злочини, пов’язані зі здійсненням екстремістської діяльності, основним 

безпосереднім об’єктом яких є громадська безпека; 

3) злочини, пов’язані зі здійсненням екстремістської діяльності, основним 

безпосереднім об’єктом яких є громадський порядок; 

4) злочини, пов’язані зі здійсненням екстремістської діяльності, основним 

безпосереднім об’єктом яких є суспільна мораль; 

5) злочини, пов’язані зі здійсненням екстремістської діяльності, основним 

безпосереднім об’єктом яких є основи конституційного ладу та безпека держави [68, 

c. 58-60]. 

Екстремістські злочини у вузькому розумінні (екстремістські акти) за родовим 

об’єктом злочинного посягання доцільно, на нашу думку, класифікувати наступним 

чином: 

1) екстремістські злочини, які посягають на основи національної безпеки 

України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу 

або на захоплення державної влади (ст. 109 КК України), посягання на 

територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110), посягання на життя 

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

2) екстремістські злочини, які посягають на життя та здоров’я особи: умисне 

вбивство (п. 14 ч. 2 ст. 115), умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 121), умисне 
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середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 122), побої і мордування (ч. 2 

ст. 126), катування (ч. 2 ст. 127), погроза вбивством (ч. 2 ст. 129), вчинені з 

екстремістських мотивів, тобто з мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості; 

3) екстремістські злочини, які посягають на виборчі, трудові та інші особисті 

права і свободи людини і громадянина: порушення рівноправності громадян 

залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності 

та за іншими ознаками (ст. 161), пошкодження релігійних споруд чи культових 

будинків (ст. 178), незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних 

святинь (ст. 179), перешкоджання здійсненню релігійного обряду (ст. 180);  

4) екстремістські злочини, які посягають на громадську безпеку: терористичний 

акт (ст. 258), погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали 

(ст. 266). 

5) екстремістські злочини, які посягають на безпеку руху та експлуатацію 

транспорту: угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 

морського чи річкового судна (ст. 278); 

6) екстремістські злочини, які посягають на громадський порядок та 

моральність: масові заворушення (ст. 294), ввезення, виготовлення або 

розповсюдження творів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300). 

7) екстремістські злочини, які посягають на авторитет органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та журналістів: захоплення 

державних або громадських будівель чи споруд (ст. 341), захоплення представника 

влади або працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349). 

8) екстремістські злочини, які посягають на мир, безпеку людства та 

міжнародний правопорядок: виготовлення, поширення комуністичної, нацистської 

символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів (ст. 4361), застосування зброї масового 

знищення (ст. 439), геноцид (ст. 442), посягання на життя представника іноземної 

держави (ст. 443), злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист (ст. 

444). 



121 

 

В деяких класифікаціях, як слушно зазначає Р.В. Кулєшов, «випадають» групи 

злочинів екстремістської спрямованості, в яких ознаки екстремізму домінують не за 

об’єктивними, а за суб’єктивними ознаками. При цьому сама по собі конструкція 

основного складу цих злочинів нейтральна з точки зору характеристики екстремізму 

[74, c. 111]. Враховуючи викладене, Р.В. Кулєшов запропонував наступну 

класифікацію екстремістських діянь:  

1) злочини, склади яких конструктивно передбачають об’єктивні ознаки 

екстремізму;  

2) злочини, склади яких конструктивно передбачають терористичну діяльність 

як крайній і радикальний прояв екстремізму;  

3) злочини, склади яких визнані екстремістськими, виходячи з пріоритетного 

значення характерних суб’єктивних ознак, представлених в якості кваліфікуючих;  

4) злочини, склади яких, за загальним правилом, не передбачають ознак 

екстремізму через нейтральну стосовно явища екстремізму мотивацію, але 

встановлення екстремістських мотивів у діяннях винних обумовлює їх кваліфікацію 

в якості обставин, що обтяжують покарання [250]. 

Натомість А.А. Можегова пропонує виділяти згідно КК РФ дві групи злочинів, 

які являють собою суспільно небезпечні прояви екстремізму:  

1) власне екстремістські злочини, основним об’єктом яких є основи 

конституційного ладу та безпека держави (державні злочини);   

2) злочини екстремістської спрямованості, що посягають на інші основні 

об’єкти, але вчиняються з екстремістського мотиву.  

При цьому для злочинів другої групи екстремістський мотив може виступати 

конструктивною чи кваліфікуючою ознакою, або обтяжуючою обставиною, яка 

враховується судом при призначенні покарання [65, с. 33-34]. 

Наведені вище класифікації свідчать про те, що екстремістський мотив є 

характерною ознакою екстремістських діянь. У зв’язку з цим, заслуговує на увагу 

класифікація української вченої Д.І. Масол, яка вказує, що мотиви расової, 

національної чи релігійної нетерпимості у нормах Особливої частини КК України: 

1) прямо передбачені у п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 

2 ст. 127, ч. 2 ст. 129 КК України; у зазначених нормах мотиви расової, національної 
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чи релігійної нетерпимості відіграють роль кваліфікуючої ознаки (обтяжуючої 

обставини) юридичних складів відповідних посягань на життя та здоров’я особи; 

2) не будучи передбаченими як обов’язкова ознака юридичних складів, можуть 

бути «захованими» у формулюваннях, які визначають зміст діяння або 

характеризують предмет злочину; йдеться про склади, у яких об’єктом кримінально-

правової охорони виступає право певних соціальних груп на повагу до їх честі і 

гідності, а також право громадян не зазнавати дискримінації за ознаками раси, нації 

або релігійних переконань (ст. 161, ч. 2 ст. 110, ст. 442, ст. 300, ст.ст. 178-180 КК 

України) [246, c. 43-44]. 

І.М. Тяжкова пропонує розрізняти поняття «екстремістські злочини» і «злочини 

екстремістської спрямованості». Екстремістські злочини, на думку вченої, це умисні 

дії, які спрямовані проти основ конституційного ладу і які ставлять під загрозу 

заподіяння шкоди внутрішню безпеку держави. Такий поділ злочинів, пов’язаних з 

екстремізмом, обґрунтовується тим, що самостійну групу утворюють злочини, які 

належать до екстремізму незалежно від того, вчиняються вони з екстремістських 

мотивів чи ні. Екстремістський характер таких злочинів, як наголошує І.М. Тяжкова, 

визначається їх спрямованістю на такий основний об’єкт, як основи 

конституційного ладу і безпеки держави. Злочини екстремістської спрямованості 

посягають, як вказує І.М. Тяжкова, на інші основні об’єкти – життя і здоров’я особи, 

громадський порядок тощо [108, c. 83-34]. 

Д.О. Чернявський також пропонує розмежовувати екстремістські злочини та 

злочини екстремістської спрямованості. Серед «екстремістських злочинів» згідно 

КК РФ вчений виділяє:  

1) злочини проти внутрішньої безпеки держави та основ конституційного ладу: 

збройний заколот (ст. 278), публічні заклики до здійснення екстремістської 

діяльності (ст. 280), організація екстремістського співтовариства (ст. 2821), 

організація діяльності екстремістської організації (ст. 2822), фінансування 

екстремістської діяльності (ст. 2823);  

2) злочини, пов’язані зі здійсненням терористичної діяльності;  

3) злочини проти людства (ст. 357 «Геноцид»).  
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В рамках категорії «злочини екстремістської спрямованості» Д.О. Чернявський 

виділяє такі групи злочинів, вчинених з екстремістських мотивів:  

1) злочини проти особи;  

2) злочини проти громадського порядку;  

3) інші злочини, вчинені з екстремістських мотивів [49, с. 176-177].  

Наведені класифікації свідчать про те, що терористичні злочини вчені 

розглядають переважно як різновид екстремістських діянь. 

Останнім часом у зв’язку з наявними посяганнями на державний суверенітет та 

територіальну цілісність України значна увага вчених прикута до проблем протидії 

«сепаратистським» злочинам. Сепаратизм розглядається переважно як крайня і 

радикальна форма самовизначення народу, території, регіону або спільноти. За 

визначенням, яке міститься у вітчизняній юридичній енциклопедії, сепаратизм – це 

«рух, спрямований на відокремлення від держави частини її території та населення» 

[251, c. 469].  

У доктрині поширений підхід, відповідно до якого сепаратизм розглядається в 

окремих випадках як різновид екстремізму. До прибічників такого підходу належать 

М.В. Волков, М.С. Капінос, В.Н. Кубальський та Р.В. Кулєшов.  

Сучасний сепаратизм – явище доволі складне, яке тісно пов’язано безліччю 

невидимих зв’язків із різного роду терористичними та екстремістськими 

організаціями [252, c. 191]. М.В. Волков наголошує на тому, що у сучасному світі 

метою екстремістської діяльності найчастіше виступає політико-територіальне 

відокремлення. Саме інтенція до «своєї» відокремленої території, яка є 

матеріальною основою життєдіяльності соціальної спільності, характеризує, на його 

думку, сутність сучасних екстремістських рухів. Це дає підстави М.В. Волкову 

охарактеризувати більшість з них як сепаратистські. Таким чином, сепаратизм і його 

екстремістські прояви мають на меті досягнення територіальної незалежності, тобто 

по суті державного суверенітету для конкретно-визначеної етнічної або релігійної 

спільності [253, c. 5].  

Досліджуючи сутність сепаратизму, М.В. Волков, зокрема, стверджує, що до 

характерних рис екстремістських форм сепаратизму належать методи і способи, які 

носять характер кримінально караних діянь згідно КК РФ: розпалювання 
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національної, расової, або релігійної ворожнечі (ст. 282); організація масових 

заворушень (ч. 1 ст. 212); захоплення заручників (ст. 206); насильницьке захоплення 

або насильницьке утримання влади (ст. 278); дії, спрямовані на насильницьку зміну 

конституційного ладу (ст. 278); збройний заколот (ст. 279), злочини проти життя і 

здоров’я тощо. При цьому найбільшу соціальну небезпеку становлять акції 

екстремістських організацій, які вчиняються у формі терористичних актів (ст. 205), а 

також розв’язувані ними «війни за незалежність» і різного роду «національно-

визвольні рухи», які нерідко обертаються для представників націй, відмінних від 

тих, до яких належать «борці за незалежність», геноцидом (ст. 357) [253, c. 5]. 

В юридичній літературі вчені вже робили спроби розробки системи злочинів, 

які для екстремістської діяльності мають характер супутніх і які, як правило, 

спрямовані на полегшення вчинення інших злочинів [76, с. 37-38], в контексті цього 

дослідження – екстремістських актів (екстремістських злочинів у вузькому 

розумінні). 

Л.Н. Башкатов, А.Е. Бєляєв, А.А. Ігнатьєв, С.І. Ізоітко та А.В. Устинков 

запропонували наступну класифікацію злочинів екстремістської спрямованості 

згідно КК РФ:  

1) норми, спеціально призначені для припинення проявів екстремістського 

діяльності;  

2) норми, спрямовані проти актів терористичної діяльності як особливих 

(специфічних) проявів екстремізму;  

3) «універсальні норми», які передбачають кримінальну відповідальність за 

різні злочини поза зв’язком з екстремізмом, але які нерідко вчиняються або можуть 

бути вчинені і в екстремістських цілях (умисне вбивство, умисне заподіяння тяжкої 

шкоди здоров’ю);  

4) супутні «екстремістським злочинам» склади інших злочинів, які потребують 

кваліфікації за сукупністю з перерахованими вище [254].  

Наведена класифікація, як зазначає В.Г. Вистропов, має право на існування. 

Вона може мати певну наукову цінність, у першу чергу, для науки кримінального 

права, в якій побудова класифікацій необхідна в цілях пізнання ознак складу 

злочину, особливостей кваліфікації у різних ситуаціях тощо [242, с. 86].  
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Російський вчений Б.О. Мильников запропонував власну розгорнуту систему 

екстремістських діянь, яку утворюють наступні групи злочинів:  

1) злочини, в яких екстремізм проявляється в найбільш концентрованому 

вигляді;  

2) злочини, за допомогою яких здійснюється чи може здійснюватися 

екстремістська діяльність;  

3) злочини терористичного характеру;  

4) злочини, які супроводжують здійснення екстремістської діяльності і 

спрямовані на полегшення вчинення інших злочинів;  

5) злочини, в яких мотив національної, расової, релігійної ненависті та 

ворожнечі передбачений в якості кваліфікуючої ознаки;  

6) злочини, для яких ідеологія екстремізму виступає в якості суб’єктивних 

причин і умов їх вчинення (злочини, вчинені під час обрядів релігійних сект або у 

зв’язку з прихильністю до забобон);  

7) злочини, які можуть бути представлені як наслідки екстремізму (злочини, 

вчинені біженцями чи особами, які залишилися без роботи чи житла) [76, c. 40-41]. 

Наведені класифікації екстремістських діянь свідчать про те, що вчені окремо 

виділяють групу злочинів, які не належать до екстремістських актів, але пов’язані з 

екстремістською діяльністю. При цьому варто розмежовувати випадки, коли 

загальнокримінальні злочини – умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження 

та інші злочини виступають самостійними, а в яких випадках – способом вчинення 

екстремістських діянь. До екстремістських посягань вони можуть належати за умови 

наявності у них ознак екстремізму, зокрема, у випадку їх вчинення з 

екстремістських мотивів або з метою досягнення екстремістських цілей.  

При цьому слід враховувати, що екстремістські цілі за своїм змістом 

охоплюють терористичні та сепаратистські цілі. Крім того, поняття «терористичні 

цілі» та «терористична мета» використовуються в Законі України «Про боротьбу з 

тероризмом» 2003 р. 

Систему екстремістських злочинів утворюють такі групи посягань:  

1) терористичні злочини;  

2) «сепаратистські» злочини;  
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3) злочини, вчинені з мотивів расової, національної, релігійної нетерпимості 

(злочини нетерпимості);  

4) інші злочини, вчинені з екстремістських мотивів або з метою досягнення 

екстремістських цілей. 

Отже, систему екстремістських злочинів становлять не лише власне 

екстремістські акти, але й злочини, які вчиняються при здійсненні екстремістської 

діяльності та безпосередньо пов’язані з нею. На основі викладеного, доцільно 

запропонувати наступну класифікацію екстремістських злочинів:  

1) власне екстремістські злочини (екстремістські акти або акти екстремізму, 

тобто екстремістські злочини у вузькому розумінні);  

2) злочини, пов’язані з екстремістською діяльністю, в тому числі ті, які 

пов’язані з функціонуванням екстремістської організації (екстремістські злочини у 

широкому розумінні).  

 

Висновки до розділу 2 

 

На підставі проведеного дослідження поняття, системи та видів 

екстремістських злочинів можна зробити наступні висновки. 

У вітчизняній кримінально-правовій доктрині термінологія щодо позначення 

злочинних проявів екстремізму – не усталена. З метою забезпечення термінологічної 

єдності щодо нормативного позначення екстремістських діянь пропонується 

виокремити такий вид злочинів, як екстремістські, що обумовлено особливою 

правовою природою злочинних проявів екстремізму та сприятиме визначенню 

завдань, засобів та організаційно-правових засад протидії екстремізму. 

Проведений аналіз наукової літератури свідчить про використання 

різноманітних підходів до визначення системи екстремістських злочинів, що 

обумовлено передусім складністю та багатоаспектністю самого феномену 

екстремізму, а також відсутністю у законодавстві України його визначення та 

спеціальних норм, присвячених протидії екстремізму. КК України містить значну 

кількість кримінально-правових норм, які містять ознаки екстремізму. Кримінально-

правові норми про відповідальність за екстремістські злочини не систематизовані та 
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передбачені різними розділами КК України (це розділи І, ІІ, V, IX, XI, XІІ, XV, XX 

та ін. Особливої частини КК), що свідчить про загрозу екстремізму не тільки для 

основ національної безпеки України.  

Екстремістські злочини становлять собою окремий вид злочинів, але за місцем 

розташування конкретного екстремістського діяння у тому чи іншому розділі 

Особливої частини КК України, екстремістські злочини можуть належати до 

злочинів проти основ національної безпеки України (статті 109, 110, 112, 113 КК 

України), злочинів проти життя та здоров’я особи (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 

ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129); 2) злочинів проти виборчих, трудових 

та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (статті 161, 178, 179, 180), 

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (стаття 278) злочинів проти 

громадської безпеки (статті 258, 260, 266), злочинів проти громадського порядку та 

моральності (статті 294, 300), злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти 

журналістів (статті 341, 349), злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку (cтатті 4361, 439, 442, 443, 444) та інших видів злочинів. 

Систему екстремістських злочинів становлять не лише власне екстремістські 

акти, але й злочини, що вчиняються при здійсненні екстремістської діяльності та 

безпосередньо пов’язані з нею. На основі викладеного, доцільно запропонувати 

наступну класифікацію екстремістських злочинів:  

1) власне екстремістські злочини (екстремістські акти або акти екстремізму, 

тобто екстремістські злочини у вузькому розумінні);  

2) злочини, пов’язані з екстремістською діяльністю, в тому числі ті, які 

пов’язані з функціонуванням екстремістської групи чи екстремістської організації 

(екстремістські злочини у широкому розумінні).  

Екстремістські злочини слід розглядати у широкому та вузькому розуміннях. 

Злочинні прояви екстремізму – це екстремістські злочини у широкому розумінні. В 

широкому розумінні до екстремістських належать злочини, пов’язані з 

екстремістською діяльністю. У вузькому розумінні до екстремістських злочинів 

належать екстремістські акти. Екстремістський злочин у вузькому розумінні 

(екстремістський акт) – це передбачене КК умисне суспільно небезпечне діяння, яке 
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вчинене з екстремістських мотивів або з метою досягнення екстремістських цілей. 

До вказаних діянь можуть у певних випадках належати злочини, передбачені 

статтями 109, 110, 112, 113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 

129 (ч. 2), 161, 178, 179, 180, 258, 260, 266, 278, 294, 300, 341, 349, 4361, 439, 442, 

443, 444 та іншими статтями КК України.  

З метою забезпечення системної протидії екстремізму до екстремістських 

злочинів у широкому розумінні варто віднести не лише власне екстремістські акти 

(екстремістські злочини у вузькому розумінні), але й злочини, що вчиняються при 

здійсненні екстремістської діяльності та безпосередньо пов’язані з нею. При 

визначенні переліку екстремістських злочинів в широкому розумінні слід виходити 

зі змісту екстремістської діяльності, яка охоплює: організацію, підготовку та 

вчинення екстремістських актів; підбурювання, втягнення та публічні заклики до 

вчинення екстремістських актів; погрози вчинення екстремістських актів; створення 

та фінансування незаконних збройних формувань, екстремістських груп та 

організацій з метою вчинення екстремістських актів; вербування, навчання, 

озброєння та фінансування особи з метою вчинення екстремістського акту; 

пропаганду і поширення ідеології екстремізму, в тому числі шляхом 

розповсюдження екстремістських матеріалів. Екстремістські злочини у широкому 

розумінні – це злочини, які безпосередньо пов’язані зі здійсненням екстремістської 

діяльності, але не є екстремістськими актами (ст.ст. 109 (ч. 2), 110 (ч. 1), 1102, 111, 

2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 260 (ч. 3), 263, 295, 436, 442 (ч. 2), 447 та інші статті КК 

України). Положення антиекстремістського законодавства повинні охоплювати 

своєю дією не лише екстремістські акти, а також злочини, пов’язані з 

екстремістською діяльністю. 

Систему екстремістських злочинів утворюють такі групи посягань:  

1) терористичні злочини;  

2) «сепаратистські» злочини;  

3) злочини, вчинені на ґрунті расової, національної, релігійної нетерпимості 

(злочини нетерпимості);  

4) інші злочини, вчинені з екстремістських мотивів або спрямовані на 

досягнення екстремістських цілей.  
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При цьому злочини нетерпимості, терористичні злочини та «сепаратистські» 

злочини належать до екстремістських не безумовно. 
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РОЗДІЛ 3 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСТРЕМІСТСЬКИХ 

ЗЛОЧИНІВ ТА ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ 

 

3.1. Об’єктивні ознаки екстремістських злочинів  

 

Розгляд об’єктивних ознак екстремістських злочинів буде здійснюватися за 

двома блоками – ознаки об’єкта та ознаки об’єктивної сторони. Як відомо, в системі 

складу злочину невід’ємними елементами є об’єкт та об’єктивна сторона злочину. 

Для екстремістських злочинів ознаки даних елементів слугують основою для 

розмежування відповідних кримінально караних діянь. Кожен елемент складу 

злочину використовується з метою кваліфікації вчиненого. 

3.1.1. Об’єкт екстремістських злочинів. З метою встановлення найбільш 

точного змісту об’єкта кримінально-правової охорони, на який посягають 

екстремістські злочини, необхідно проаналізувати об’єкт як елемент складу 

злочину. Визначення об’єкта екстремістських злочинів та виявлення його значення є 

важливим для правильного розуміння природи цієї групи злочинів, їх ознак. 

Склад злочину як законодавча конструкція становить зафіксований у законі 

абстрактний опис найбільш типових ознак певного виду суспільно небезпечних 

діянь [255, с. 267]. Злочин і склад злочину як нормативно-правове поняття (правова 

модель, юридична конструкція) співвідносяться між собою як явище (злочин – факт 

соціально-правової реальності) та юридичне кримінально-правове поняття щодо 

нього (склад злочину) [256, с. 113]. 

Традиційно в теорії кримінального права України склад будь-якого злочину 

становлять чотири елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна 

сторона. Першим елементом, з якого доцільно розпочати аналіз складів 

екстремістських злочинів, є їхній об’єкт. Вказана категорія дає можливість 

визначити соціальну та юридичну сутність злочину, виявити його суспільно 

небезпечні наслідки, правильно вирішити питання кваліфікації та відмежування 

суміжних злочинів. 
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Проблема теорії об’єкта злочину достатньо детально розроблена в доктрині. 

Об’єкт злочину є фундаментальною категорією кримінального права і знаходиться у 

центрі уваги вчених-криміналістів. У вітчизняній кримінально-правовій доктрині 

об’єктивним критерієм побудови Особливої частини КК є родовий об’єкт, тобто 

однорідні суспільні відносини, які охороняються нормами кримінального права, що 

об’єднані в одному розділі.  

У доктрині кримінального права проблема визначення об’єкта злочину є однією 

з найбільш складних та спірних, що зумовлює відсутність єдиної, універсальної 

концепції його визначення. Підхід до розуміння змісту цього елементу складу 

злочину протягом XX ст. зазнав суттєвих змін [257, c. 27]. 

Об’єкт злочину має важливе та багатопланове значення. За допомогою об’єкта 

злочину розкривається зміст характеру та ступеня суспільної небезпечності, а 

відповідно, й сутність самого діяння. Він пов’язаний з предметом злочину, іншими 

елементами складу злочину (як об’єктивними, так і суб’єктивними). За об’єктом 

злочину передусім здійснюється кваліфікація злочину, проводиться розмежування 

між суміжними складами злочинів тощо [257, c. 27]. 

Панівною в науці кримінального права є точка зору, що визначає об’єкт 

злочину як охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, на які посягає 

злочин і яким заподіюється або може бути заподіяна шкода [258, с. 124; 200, с. 4; 

259, с. 17-27]. До недавнього часу єдино правильним у теорії кримінального права 

вважалося таке визначення об’єкта як суспільних відносин, охоронюваних законом 

про кримінальну відповідальність, якого дотримувалися Я.М. Брайнін, Н.Д. 

Дурманов, Н.І. Загородніков, В.М. Кудрявцев, Б.С. Нікіфоров, А.Н. Трайнін, В.Я. 

Тацій та ін. Засновником цієї теорії визнається відомий радянський криміналіст А.А. 

Піонтковський, який сформулював зазначену тезу у своєму підручнику з 

кримінального права 1924 р. [260, c. 121]. Зазначена позиція спиралася і на 

положення перших радянських кримінально-правових актів: так, в Керівних началах 

з кримінального права РРФСР від 12 грудня 1919 р. (які у 1920 р. набрали чинності 

й на території радянської України [261]) зазначалося, що злочин є порушенням 

порядку суспільних відносин, який охороняється кримінальним законом (п. 5), є 

дією (бездіяльністю), небезпечною для даної системи суспільних відносин (п. 6). 
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Спостерігаються ревізії на концепцію об’єкт злочину – суспільні відносини. На 

думку А.В. Наумова, теорія об’єкта злочину як суспільного відношення, який 

охороняється кримінальним законом, не спрацьовує і не може бути визнана 

універсальною, у зв’язку з чим пропонується повернутися до теорії об’єкта як 

правового блага, створеної ще в кінці XIX cт. в рамках класичної та соціологічної 

шкіл кримінального права [262, c. 147].  

Вчення про об’єкт складу злочину є одним із найбільш досліджених і водночас 

дискусійних питань, оскільки будь-який злочин посягає на конкретний об’єкт, окрім 

того, шкода від злочину часто заподіюється відразу декільком об’єктам [263, с. 370]. 

На думку українського вченого М.В. Сенаторова, об’єктом будь-якого злочину 

є суспільне відношення, що знаходиться під охороною кримінального закону. 

Найбільш обґрунтованою з позицій чинного законодавства є теорія суспільних 

відносин як об’єкта злочину. У диспозиціях статей Особливої частини ККоб’єкти 

злочинів описуються через вказівки на матеріальні чи нематеріальні блага, 

суб’єктивні права, юридичні обов’язки, інтереси, регулятивні норми [264]. 

Однак намітився деякий відхід від такого однозначного трактування поняття 

об’єкта злочину. У зв’язку з цим, можна послатися на вислів професора М.Й. 

Коржанського, який писав: «Розвиток права та юридичної науки в даний час набув 

того рівня, при якому загальне визначення об’єкта правової охорони ... в 

найзагальнішому вигляді як суспільних відносин вже не може задовольнити ані 

теорію, ані практику» [259, c. 7]. 

Незважаючи на велику кількість праць, присвячених об’єктові кримінального 

правопорушення, питання про те, що саме необхідно під ним розуміти, є одним із 

найбільш дискусійних у кримінально-правовій доктрині. Розроблено чимало 

концепцій об’єкта кримінального правопорушення, у межах яких цей об’єкт 

позначається по-різному: як життєвий інтерес, охоронюваний правом; соціальна 

цінність; законний інтерес; правове благо; соціальна безпека; права та свободи 

людини і громадянина; соціальна оболонка; система цінностей, належних суб’єктам 

правового обороту; правовідносини; правопорядок; суспільні відносини; людина 

тощо [265, c. 146]. 
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Усі підходи до визначення об’єкта злочинів М.В. Сенаторов об’єднав у вісім 

основних теорій: теорію кримінального закону як об’єкта злочину; теорію правового 

обов’язку як об’єкта злочину; теорію суб’єктивного права як об’єкта злочину; 

нормативну теорію як об’єкта злочину; теорію інтересу, який охороняється правом 

як об’єкта злочину; теорію правового блага як об’єкта злочину; теорію суспільного 

відношення як об’єкта злочину; антропологічну теорію об’єкта злочину [264, с. 133-

145]. 

Дослідження питання про об’єкт злочину взагалі не є предметом цього 

дисертаційного дослідження, тому вважаємо недоцільним вдаватись до детального 

аналізу існуючих у теорії кримінального права концепцій об’єкта злочину. Разом з 

тим, варто зазначити, що кожна з концепцій, безперечно, є важливою для науки 

кримінального права. Однак найбільш розробленою є та, що визначає об’єкт 

злочину як суспільні відносини. Відомий дослідник цієї проблематики – В.Я. Тацій, 

підсумовуючи аналіз інших концепцій об’єкта злочину, слушно зауважує, що 

переважна більшість запропонованих наукових позицій не вирізняється 

універсальністю, оскільки спрацьовує зазвичай лише на рівні конкретного складу 

злочину [266, с. 42-43]. Дійсно, вона набула значного поширення, є вдало 

апробованою у кримінально-правовій характеристиці та кваліфікації низки злочинів 

і має розвинутий понятійно-категоріальний апарат. 

Враховуючи те, що поняття об’єкту злочину в теорії кримінального права є 

досить дискусійним і є предметом окремих досліджень, необхідно визначитись, яка 

з концепції є прийнятною для даного дослідження. Видається, що концепція «об’єкт 

злочину – це «порядок відносин між людьми» відповідає меті даного дослідження. 

Тому вона обрана загальнотеоретичною основою конкретизації системи об’єктів 

екстремістських злочинів. 

Варто підтримати точку зору О.М. Костенка та А.В. Ландіної, які слушно 

вказують, що об’єктом злочину є охоронюваний кримінальним законом порядок 

відносин між людьми, що виникають у суспільстві з приводу матеріальних і 

нематеріальних предметів [267, с. 105]. Недаремно ще у «Керівних началах з 

кримінального права РРФСР» (1919 р.) під злочином розумілось «порушення 

порядку суспільних відносин, що охороняється кримінальним правом» [268, c. 58]. 
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Професор Костенко уточнює при цьому, що «сутність усіх злочинів полягає не в 

тому, що вони посягають на безпеку суспільства, тобто є суспільно небезпечними, а 

в тому, що вони є проявом сваволі і посягають на встановлений у суспільстві за 

допомогою законодавства порядок, необхідний для безпеки людства» [269, c. 27-28]. 

Погляди фахівців на проблеми об’єкта злочину з розвитком кримінально-

правової думки урізноманітнювалися й ускладнювалися [270, c. 132; 264]. П.Л. Фріс 

пише, що «об’єктом злочину є блага, інтереси та цінності людини та громадянина, а 

також суспільства у цілому, які прийняті під кримінально-правову охорону і яким 

внаслідок вчинення злочину спричиняється або може бути спричинена шкода» [271, 

c. 119]. Зазначений вчений зазначає, що «обсяг» об’єкта злочину в кримінальному 

праві є категорією динамічною, а не статичною. Наочно це проявилось останніми 

роками й особливо у зв’язку з прийняттям КК України 2001 р., коли було здійснено 

як декриміналізацію, так і криміналізацію значного кола діянь [271, c. 120]. 

В.В. Мальцев зазначає, що роль мірила суспільної небезпеки об’єкт виконує 

якраз через те, що є протилежністю злочину. Чим важливіші суспільні відносини, 

тим більшу суспільну небезпеку становить злочин, який на них посягає, і тим 

суспільно небезпечніші діяння, злочинні наслідки та особистість злочинця [272, c. 

32-33]. Сутність суспільної небезпечності злочину визначається соціальною 

цінністю об’єктів кримінально-правової охорони і характеристиками потенційного 

або реально заподіяної шкоди охоронюваним суспільним відносинам, благам та 

інтересам [273, c. 109]. 

Для визначення родового об’єкта екстремістських злочинів необхідно 

встановити, який саме групі суспільних відносин, як частини загального об’єкта, 

заподіюється шкода вчиненням цих злочинних посягань. Як вже зазначалось,  

міжнародно-правові акти універсального рівня не містять визначення 

екстремістського акту. Лише Конвенція Шанхайської організації співпраці з 

протидії екстремізму 2017 року як регіональна угода містить поняття 

«екстремістський акт» (ст. 2): «будь-яке діяння, спрямоване на насильницьке 

захоплення влади або насильницьке утримання влади, а також на насильницьку 

зміну конституційного ладу держави, а так само насильницьке посягання на 

громадську безпеку, в тому числі організація у вищевказаних цілях незаконних 
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збройних формувань або участь в них; організація збройного заколоту і участь у 

ньому в екстремістських цілях; створення, керівництво та участь в екстремістській 

організації; розпалювання політичної, соціальної, расової, національної та релігійної 

ворожнечі чи розбрату; пропаганда винятковості, переваги або неповноцінності 

людини за ознакою його політичної, соціальної, расової, національної та релігійної 

приналежності; публічні заклики до вчинення зазначених діянь; масове 

виготовлення, зберігання та розповсюдження екстремістських матеріалів в цілях 

пропаганди екстремізму» [211].  

Як свідчить наведене міжнародно-правове визначення екстремістського акту та 

сучасна практика екстремістських проявів у світі та в Україні, основний вектор 

екстремістських діянь спрямований проти держави та її основ. Поряд з цим значна 

питома вага екстремістських злочинних посягань спрямована проти громадської 

безпеки, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та інших об’єктів 

кримінально-правової охорони.  

З цього приводу вітчизняна дослідниця В.Д. Гожій звертає увагу на те, що 

сучасна ситуація в Україні характеризується посиленням екстремістських настроїв, 

які проявляються у різних формах, що представляє реальну загрозу основам 

конституційного ладу, правам і свободам громадян, державній та громадській 

безпеці, державному суверенітету та територіальній цілісності держави [19, c. 152]. 

З наведеного твердження випливає те, що до об’єктів екстремістських посягань 

належать основи конституційного ладу, права і свободи громадян, державна та 

громадська безпека, державний суверенітет та територіальна цілісність держави. 

Родовим об’єктом екстремізму, на думку російського вченого О.В. 

Ростокинського, є не державна влада, а громадська безпека, дестабілізація якої 

відбивається на діяльності державних інститутів і конституційному ладі 

опосередковано, тобто через дезорганізацію взаємодії інститутів публічної влади та 

громадських інститутів [105, c. 15]. На наш погляд, екстремізм посягає передусім на 

основи національної безпеки України, громадську безпеку, мир, безпеку людства та 

міжнародний правопорядок. Екстремістські злочинні посягання створюють загрозу 

соціально-політичній стабільності в суспільстві, підривають довіру громадян до 

інститутів державної влади тощо. 
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Враховуючи зміст ознак екстремістських злочинів, можна виділити об’єкти 

даних кримінально караних діянь. Заслуговує на увагу підхід Є.П. Сергуна, на 

думку якого об’єктом злочинів екстремістської спрямованості завжди виступає в 

широкому сенсі демократична правова держава [82, c. 105]. Не кожне злочинне 

посягання здатне потенційно загрожувати існуванню демократичної правової 

держави, а тільки те, яке безпосередньо спрямоване на ліквідацію його правової 

структури – злочин екстремістської спрямованості [82, c. 106].  

Певну ясність у розуміння демократичної правової держави як об’єкта 

кримінально-правової охорони вносить німецький вчений-юрист М. Ермерт, який 

виділяє матеріальну фізичну і нематеріальну правову структури держави. На його 

думку, до елементів першої структури відносяться: державна влада (тобто особи, 

наділені повноваженнями щодо здійснення конкретних функцій держави), народ, 

територія держави, а також інші фізичні втілення (уособлення) держави, включаючи 

майнові цінності (об’єкти державної власності). Елементами другої структури є 

позитивне право (матеріальне і процесуальне) і в першу чергу конституція як 

сукупність охоронюваних принципів, правових благ і інститутів, центральне місце в 

числі яких займають ті, які утворюють ядро всієї правової структури держави, 

виступають основами «вільного демократичного ладу» [274, с. 72]. 

Характер і багатоплановість цілей і задач екстремізму обумовлює весь великий 

комплекс об’єктів останнього (конституційний лад, територіальна цілісність, 

стабільність суспільно-політичної обстановки, ідеологічний та психологічний стан 

соціальних груп, політика тих чи інших суб’єктів суспільно-політичних відносин 

тощо) [275, с. 82]. 

Екстремізм, як зазначають А.С. Скудіна, В.Д. Ларичев та Ю.С. Варанкіна, 

заподіює шкоду чи створює загрозу заподіяння шкоди соціальним ідентичностям і 

сформованим на їх основі цілісностям. Таким чином надродовим об’єктом, на їх 

думку, екстремістських злочинів слід визнати громадську безпеку [11, c. 73]. 

Специфіка власне екстремістської діяльності така, що об’єкт її впливу завжди 

складний. Екстреміст, безпосередньо впливаючи на одне з правоохоронюваних благ 

(особу, суспільство чи державу), опосередковано прагне заподіяти шкоду усій 

соціальній ідентичності. Негативний вплив на соціальну ідентичність, у свою чергу, 
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створює шкоду чи загрозу заподіяння шкоди громадській безпеці. Складний 

характер об’єкту екстремістських посягань дозволив А.С. Скудіній, В.Д. Ларичеву 

та Ю.С. Варанкіній зробити висновок, що їх надродовим об’єктом є громадська 

безпека, а родовим – особа, суспільство, держава і все людство [11, c. 74].  

Втім, через очевидну складність і у більшості випадків завідому нереальність 

практичного досягнення настільки тотальної нелегітимної політичної мети 

екстремісти найчастіше прагнуть, як мінімум, порушити конституційний 

правопорядок і по можливості дестабілізувати політичну обстановку в країні або 

наочно показати суспільству свою нетерпимість до основоположних принципів 

(засад, цінностей) демократичної правової держави, в тому числі шляхом вчинення 

посягань на його фізичні структурні елементи (як вчиняють, наприклад, терористи). 

Тому нарівні з основним безпосереднім об’єктом злочинів екстремістської 

спрямованості, який можна визначити як суспільні відносини, що складаються в 

сфері забезпечення безпеки правової структури демократичного держави (або ж 

просто безпеку конституційного ладу РФ), додатковими безпосередніми об’єктами 

таких діянь можуть виступати життя і здоров’я громадян, власність, громадський 

порядок і громадська безпека, навколишнє середовище, а також мир і безпека 

людства [82, c. 106-107]. 

Поняття «злочини екстремістської спрямованості» міститься у примітці до ст. 

2821 КК РФ: під злочинами екстремістської спрямованості у цьому Кодексі 

розуміються злочини, вчинені з мотивів політичної, ідеологічної, расової, 

національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або 

ворожнечі щодо будь-якої соціальної групи, передбачені відповідними статтями 

Особливої частини цього Кодексу та пунктом «е» частини першої статті 63 цього 

Кодексу. Такий підхід закономірно обумовлює віднесення до злочинів 

екстремістської спрямованості численної групи діянь, які мають зовсім різні родові 

(тим паче – безпосередні) об’єкти [243, c. 84]. Як зазначає С.В. Борисов, більшість 

злочинів екстремістської спрямованості посягає на інтереси особи (життя, здоров’я, 

здійснення конституційних прав і свобод тощо); різноманітні складові громадської 

безпеки та громадського порядку, в тому числі на суспільну мораль; державну владу 

(основи конституційного ладу та безпеку держави) [71, c. 184]. Як підкреслюють 
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А.С. Скудіна, В.Д. Ларичев та Ю.С. Варанкіна, екстремізм становить пряму загрозу 

конституційному ладу, державній та громадській безпеці, руйнує цілісність і 

безпеку країни, підриває ідеї рівноправності людей незалежно від їх соціальної, 

ідеологічної, політичної, расової, національної або релігійної приналежності [11, c. 

3-4]. 

Вітчизняний дослідник А.В. Носач вважає, що в результаті вчинення злочинів 

екстремістської спрямованості страждають тільки ті суспільні відносини, які 

безпосередньо ставлять під загрозу в цілому безпеку держави, як-от: національна 

безпека, громадська безпека та порядок, конституційний лад, мир і безпека людства. 

Запропонований підхід, на думку вченого, надає можливість визначити коло 

досліджуваних діянь і можливість відмежування злочинів екстремістської 

спрямованості від суміжних складів злочинів [7 , c. 22]. 

Підтримуючи загальну спрямованість наведених підходів, доречно навести 

думку вітчизняного дослідника Д.В. Дорохіна, який на підставі проведеного 

дисертаційного дослідження, присвяченого питанням запобігання релігійного 

екстремізму, констатував, що у національному законодавстві зарубіжних держав 

закріплено різні об’єкти кримінально-правової охорони від злочинів релігійної 

екстремістської спрямованості, з-поміж них найбільш поширеними є суспільні 

відносини, що: 1) забезпечують охорону прав громадян; 2) спрямовані на належне 

забезпечення громадського спокою і громадської безпеки; 3) забезпечують належне 

функціонування державної влади; 4) забезпечують толерантне взаємне 

співіснування [5, c. 12]. Кримінально-правовій оцінці, на його думку, підлягають 

прояви екстремізму, що виражаються зовні у вигляді діянь (їх об’єктивних і 

суб’єктивних ознак), заборонених під загрозою покарання кримінальним законом і 

які посягають на різні суспільні відносини, блага та цінності, що охороняються 

кримінальним законом: конституційні права і свободи громадян, приватне життя 

людини, свобода совісті та віросповідання, рівність громадян незалежно від їх 

національності, раси чи конфесійної приналежності, психічне і фізичне здоров’я 

населення, а також суспільна мораль, громадська безпека і громадський порядок, 

конституційний лад країни, мир і мирне співіснування держав [5, c. 17]. Як показує 

досвід, зазначеними об’єктами посягань сучасний екстремізм не обмежується. 
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Зупинимося на аналізі безпосередніх об’єктів екстремістських злочинів. Цілком 

слушною є думка академіка В.Я. Тація про те, що властивість об’єкта злочину 

найбільш точно виражати соціально-політичну і юридичну сутність злочину 

визначає його особливу роль при кваліфікації вчинених суспільно небезпечних діянь 

[276, c. 122]. У свою чергу вирішення питань кваліфікації злочинів нерозривно 

пов’язане з правильним визначенням його безпосереднього об’єкта [276, c. 125].  

В.Я. Тацій вказує, що найбільш суттєве значення для правотворчої та 

правозастосовної діяльності має безпосередній об’єкт злочину. Під ним, на його 

думку, слід розуміти ті конкретні суспільні відносини, які поставлені законодавцем 

під охорону певного кримінального закону і яким завдається шкода злочином, який 

підпадає під ознаки даного складу [276, c. 88]. Cлід погодитися з твердженням 

зазначеного вченого в тому, що безпосередніми, так само, як загальними і родовими, 

можуть бути визнані лише суспільні відносини, які поставлені законодавцем під 

охорону певного кримінального закону і яким завдається шкода злочином, що 

підпадає під ознаки даного складу. Тому, на його думку, видаються помилковими 

спроби підмінити суспільне відношення, яке виступає об’єктом злочину, будь-якими 

іншими соціальними явищами – «елементами суспільного відношення», їх 

«матеріальним вираженням», тим, що стоїть за безпосереднім об’єктом, який 

охороняється кримінальним законом «умовами нормального функціонування 

соціального встановлення» та ін. [200, c. 88]. 

Невід’ємним елементом в структурі безпосереднього об’єкта кожного з даних 

кримінально караних діянь, як стверджує російський дослідник проблем 

екстремізму С.В. Борисов, виступають суспільні відносини, що забезпечують основи 

конституційного ладу в частині реалізації заборони на розпалювання соціальної, 

расової, національної та релігійної ворожнечі [71, c. 184]. Вчений зазначає, що 

екстремістськими діяннями порушуються суспільні відносини, які забезпечують 

толерантність, терпимість між різними соціальними групами та їх представниками, 

незалежно від соціальної, расової або національної приналежності, ставлення до 

релігії, прихильності до певної ідеології або напряму в політиці, а також 

приналежності до іншої групи в структурі суспільства. Саме дані суспільні 
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відносини є невід’ємним елементом безпосереднього об’єкта кожного злочину 

екстремістської спрямованості [71, c. 185]. 

При спрямованості таких злочинів на розпалювання ненависті або ворожнечі 

порушуються суспільні відносини, які забезпечують одну з основ конституційного 

ладу держави у вигляді заборони на розпалювання соціальної, расової, національної 

та релігійної ворожнечі як крайньої форми інтолерантності щодо тих чи інших 

соціальних груп і (або) їх представників [71, c. 185]. Запропонований С.В. 

Борисовим підхід до визначення так званого безпосереднього об’єкта злочинів 

екстремістської спрямованості узгоджується з позицією соціологів щодо об’єкта 

впливу екстремізму в цілому. Так, Л.С. Рубан пише, що «екстремістські ідеї та дії в 

усьому їх різноманітті спрямовані проти вироблення реального плюралізму та 

толерантності, вільного поширення та обміну ідеями та думками, врахування 

взаємних інтересів як соціальних груп, так і окремо взятих індивідів незалежно від 

класового, майнового, расового, національного або релігійного ознак; проти 

визнання абсолютної цінності прав людини» [277, c. 11]. 

На думку А.О. Безрокова, об’єктом охорони, який об’єднує злочини, вчинені з 

екстремістських мотивів, є суспільні відносини у сфері конституційно закріпленої 

рівності людей незалежно від політичних, ідеологічних, расових, національних, 

релігійних або соціальних інтересів, тобто суспільні відносини у сфері забезпечення 

основ конституційного ладу держави [164, c. 73-74]. 

На думку С.В. Борисова, невід’ємним елементом безпосереднього об’єкта 

злочинів екстремістської спрямованості виступають суспільні відносини, що 

забезпечують толерантність, терпимість між різними соціальними групами та їх 

представниками, незалежно від соціальної, расової або національної приналежності, 

ставлення до релігії, прихильності певній ідеології або напряму в політиці, а також 

приналежності до будь-якої з груп в структурі суспільства [71, c. 447]. Незалежно 

від того, чи посягає злочин на фізичну або правову структуру держави, основним 

безпосереднім об’єктом злочинів екстремістської спрямованості, на думку Є.П. 

Сергуна, завжди виступають демократичні засади конституційного ладу держави 

[66, c. 19]. 
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О.В. Петрянін вважає, що в якості безпосередніх об’єктів кримінально-правової 

охорони при вчиненні даної групи злочинів повинні виступати суспільні відносини 

у сфері забезпечення громадської безпеки, нормального функціонування 

конституційного ладу, збереження миру і безпеки людства [14, c. 237]. В якості 

невід’ємного елементу безпосереднього об’єкта злочинів екстремістської 

спрямованості С.В. Борисовим виділяються суспільні відносини, що забезпечують 

толерантність, терпимість між різними соціальними групами та їх представниками, 

незалежно від соціальної, расової або національної приналежності, ставлення до 

релігії, прихильності певної ідеології або напрямку в політиці, а також 

приналежності до будь-якої з груп у структурі суспільства [71, c. 76]. 

Cлід зазначити, що подібний механізм притаманний не лише для 

екстремістських, але і для терористичних злочинів. Як зазначає вітчизняний 

дослідник В.Н. Кубальський, при вирішенні питання про належність тих чи інших 

злочинів, передбачених КК, до терористичних, потрібно враховувати два моменти: 

по-перше, як безпосередні об’єкти дій терористів виступають життя, здоров’я, 

свобода осіб чи матеріальні об’єкти, як кінцеві об’єкти – конституційний лад чи 

його елементи однієї держави чи навіть групи держав (порядок управління, 

політичний устрій, громадські інститути, економічна міць держави тощо), безпека 

держави в будь-якій сфері [241, c. 79]. «Всупереч канонам кримінально-правової 

науки, – зазначає В.П. Ємельянов, – при віднесенні  тероризму до злочинів проти 

громадської безпеки законодавець наділяє фактично додатковий об’єкт, посягання 

на який слугує способом посягання на якийсь основний, ознаками основного 

об’єкта» [278, c. 230]. 

Кожен злочин екстремістської спрямованості посягає ще й на інші суспільні 

відносини, які, в залежності від місця відповідної кримінально-правової норми в 

системі Особливої частини КК РФ, слід визнавати одним з обов’язкових (першим 

або другим) або додатковим об’єктом такого діяння. Зміст даних суспільних 

відносин, заснований на правовій природі кожного з аналізованих діянь, також 

залежить від опису ознак складу злочину екстремістської спрямованості в 

диспозиції статті Особливої частини КК РФ [71, c. 447]. 
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Переважна більшість злочинів екстремістської спрямованості посягає на два, а 

в деяких випадках і на три об’єкти (що свідчить про підвищену суспільну небезпеку 

таких діянь), що дає підставу О.В. Петряніну для виділення основного, додаткового 

та факультативного його різновидів. При цьому, на думку О.В. Петряніна, посягання 

на безпосередній об’єкт найчастіше відбувається спочатку через заподіяння шкоди 

додатковому або факультативному об’єктам, що і розкриває сутність злочину [14, c. 

237].  

У доктрині також існує подібна точка зору, ґрунтуючись на якій, варто 

звернути увагу на те, що заподіяння шкоди безпосередньому об’єкту при вчиненні 

злочинів екстремістської спрямованості в рамках забезпечення толерантності та 

терпимості між різними соціальними групами та їхніми представниками 

відбувається за рахунок вчинення діянь, які, в першу чергу, посягають на інший 

безпосередній об’єкт, наприклад, життя, здоров’я, громадський порядок [71, c. 14]. 

Завершуючи характеристику об’єкта злочинів екстремістської спрямованості, 

російський вчений О.В. Петрянін зазначив, що при його встановленні слід 

орієнтуватися на цілі та мотиви злочинного посягання, спрямовані на безпосередній 

підрив державної безпеки через призму заподіяння шкоди громадській безпеці, 

конституційному ладу або миру і безпеці людства. Зазначені обставини свідчать про 

наявність специфічних особливостей, які відрізняють структуру і зміст об’єкта 

аналізованих злочинів від об’єктів інших суспільно небезпечних діянь [14, c. 249-

250]. При цьому важливо враховувати, що наведені вище підходи до об’єкта 

екстремістських посягань об’єднує те, що вони грунтуються на відповідних 

положеннях КК РФ. 

Вітчизняний дослідник О.В. Шамара вбачає, що кожному терористичному акту 

як явищу реальної дійсності, насамперед, притаманна багатооб’єктність 

(поліоб’єктність) посягання [279, c. 102]. Наведене притаманне певною мірою і 

деяким екстремістським актам. 

Таким чином, на підставі викладеного можна зробити висновок про те, що 

екстремістські злочини характеризуються багатооб’єктністю. Безпосереднім 

об’єктом екстремістських злочинів є порядок суспільних відносини, що забезпечує 

захист інтересів особи, суспільства і держави від екстремістських злочинних 
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посягань. До родових об’єктів екстремістських діянь можуть у певних випадках 

належати: основи національної безпеки України, життя та здоров’я, виборчі, трудові 

та інші особисті права і свободи людини і громадянина, безпека руху та експлуатації 

транспорту, громадська безпека, громадський порядок та моральність, авторитет 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

мир, безпека людства та міжнародний правопорядок. 

3.1.2. Об’єктивна сторона екстремістських злочинів. Для цілей цього 

дослідження потребують аналізу ознаки об’єктивної сторони складів 

екстремістських злочинів в Україні, які мають свої особливості та є спільними для 

цього виду злочинів. Об’єктивна сторона – це один з чотирьох обов’язкових 

елементів складу злочину.  

У теорії кримінального права проблема об’єктивної сторони складу злочину у 

цілому та окремих її ознак достатньо повно висвітлена у теорії кримінального права. 

При цьому залишається багато дискусійних питань. Однак, зважаючи на предмет 

дисертаційного дослідження, детальному аналізу загальних питань об’єктивної 

сторони складу злочину увага у цій дисертації не буде приділятися. 

Будь-яку діяльність людини, в тому числі і злочинну, можна поділити на дві 

складові частини: інтелектуально-вольову, яка полягає у прийнятті певного рішення, 

усвідомленні шляхів та засобів досягнення наміченої мети, та дієву, – яка пов’язана 

з втіленням цього рішення в діяльність шляхом конкретної поведінки. Цю другу 

сторону людської діяльності прийнято називати об’єктивною стороною [280, c. 11].  

З усіх структурних частин складу злочину найбільше інформації, необхідної 

для кваліфікації діяння як злочину, містить об’єктивна сторона. Вона охоплює 

ознаки, що характеризують злочин з точки зору його зовнішнього прояву [201, c. 

133].  

Об’єктивну сторону екстремістських злочинів характеризують загальні для всіх 

злочинів ознаки. Обов’язковими ознаками об’єктивної сторони є суспільно 

небезпечне діяння (дія або бездіяльність), а факультативними – шкідливі наслідки, 

причинний зв’язок між діянням та наслідком (у злочинах з матеріальним складом), а 

також місце, час, обстановка, спосіб, стан, знаряддя та засоби вчинення злочину 

[271, с. 130]. 
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Об’єктивна сторона злочину – це процес суспільно небезпечного і 

протиправного посягання на охоронювані кримінальним законом інтереси, який 

розглядається з точки зору послідовного розвитку тих подій і явищ, які починаються 

зі злочинної дії (бездіяльності) і закінчуються настанням злочинного результату 

[281, c. 9]. У теорії кримінального права під об’єктивною стороною складу злочину 

розуміється сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону злочину і 

характеризують суспільно небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його шкідливі 

наслідки та причинний зв’язок між діянням та наслідками, який обумовив настання 

останніх, а також місце, час, обстановку, спосіб, стан, знаряддя та засоби вчинення 

злочину [271, c. 130].  

Розглядаючи об’єктивну сторону злочину в якості зовнішньої характеристики 

процеса вчинення злочину, слід мати на увазі, що вона є «зовнішньою» лише щодо 

суб’єктивного, психологічного змісту діяння. Але ця сторона злочину водночас є 

внутрішньою характеристикою для самого механізму злочинного посягання на 

охоронюваний об’єкт, оскільки вона розкриває його внутрішню структуру та 

взаємодію утворюючих його ознак [281, c. 11]. Як зазначає С.В. Борисов, юридична 

оцінка злочинів екстремістської спрямованості передбачає не тільки їх 

розмежування між собою, а й проведення відмежування від інших, суміжних з ними 

складів злочинів. При цьому, в першу чергу, необхідно зіставляти об’єктивні ознаки 

порівнюваних складів злочинів, а потім шукати відмінності в ознаках їх 

суб’єктивної сторони і суб’єктів [71, c. 351]. 

М.С. Таганцев, який знаходився у витоків вчення про об’єктивну сторону 

злочину, виділяв три аспекти її значення: по-перше, як такої, що встановлює 

відповідальність (тобто кваліфікуючої) обставини, по-друге, як підстави для поділу 

злочинів на групи, по-третє, як підстави розмежування неправди кримінальної від 

неправди, яка тягне цивільні наслідки [282, c. 250]. Більшість дослідників 

висвітлюють питання про значення об’єктивної сторони схожим чином, вказуючи на 

її здатність впливати на суспільну небезпеку діяння, на її роль як конструктивної, 

конструктивно-обмежувальної та кваліфікуючої ознаки у складах злочинів [280, c. 

34]. 
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Об’єктивна сторона злочину являє собою єдиний процес, кожна частина якої 

підкоряється загальним закономірностям. Діяння (бездіяльність) з одного боку – це 

початковий елемент процесу, який здійснює негативний вплив на суспільні 

відносини як об’єкт злочину і внаслідок цього має кримінально-правове значення. З 

іншого боку, суспільна небезпека дії (бездіяльності), яка призводить до порушення, 

зміни та руйнування даних відносин та яка викликає негативні зміни в об’єкті 

посягання – це причина описаних змін, початкова ланка виникнення наслідків [280, 

c. 35]. 

Ознаки об’єктивної сторони складу екстремістських злочинів найбільш повно 

відображені в диспозиціях статей Особливої частини КК України. Що стосується 

того, в якій формі можуть бути вчинені злочини, що аналізуються (передбачені 

статтями 109, 110, 113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 129 

(ч. 2), 161, 178, 179, 180, 258, 260, 266, 278, 294, 300, 341, 349, 4361, 439, 442, 444 

Особливої частини КК України), то перераховані вище екстремістські акти можуть 

бути вчинені тільки шляхом активної поведінки – дії.   

Деякі вчені вважають, що окремі акти екстремізму можуть вчинятися шляхом 

бездіяльності. Так, російський дослідник В.В. Мальцев стверджує, що 

«терористична акція іноді може бути вчинена і шляхом бездіяльності» [283, c. 104]. 

Вітчизняний дослідник С.М. Мохончук, аналізуючи у 1999 році проєкт КК України, 

дійшов висновку про те, що у деяких випадках вчинення актів тероризму може 

відбуватися шляхом бездіяльності особи, яка вчиняє його. Вчений наводить приклад 

вчинення акту тероризму шляхом бездіяльності: терорист, працюючи оператором на 

атомній електростанції, не виконує покладених на нього обов’язків, в результаті 

чого створюється загроза вибуху [284, c. 104]. Як відомо, диспозиція чинної редакції 

статті 258 «Терористичний акт» КК України передбачає, що цей злочин може бути 

вчинений лише шляхом певних дій. 

Вітчизняний дослідник О.С. Сотула у дисертаційному дослідженні дійшов 

висновку про те, що шляхом бездіяльності посягання на життя державного чи 

громадського діяча може бути вчинено, приміром, особою з числа медичного 

персоналу, зобов’язаного в силу виконуваних їм професійних обов’язків надати 

відповідну медичну допомогу державному чи громадському діячу, яка усвідомлює, 
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що життя останнього знаходиться в небезпеці, але не надає такої допомоги. Шляхом 

бездіяльності цей злочин може бути вчинено і особою, у службові обов’язки якої 

входить включення відповідних механізмів і сигналізаційних пристроїв на 

залізницях і залізничних станціях, у морських і річкових портах, на аеродромах, які 

не виконали цих своїх обов’язків з метою посягання на життя державного чи 

громадського діяча, що знаходиться у відповідному транспортному засобі [285, c. 

71]. 

Подібного висновку дійшли професор М.І. Хавронюк [286, с. 342] та О.А. 

Чуваков [232, c. 250]. Так, М.І. Хавронюк посягання на життя державного чи 

громадського діяча розуміє як вбивство чи замах (як закінчений, так і незакінчений) 

на вбивство державного чи громадського діяча, які можуть проявитися в діях або в 

бездіяльності (наприклад, невчинення необхідної медичної процедури) [286, с. 342]. 

О.О. Кияшко у дисертаційному дослідженні вказує, що питання про можливість 

вчинення посягання на життя державного чи громадського діяча шляхом 

бездіяльності в юридичній літературі є дискусійним, чисто гіпотетично можна 

припустити вчинення даного злочину шляхом бездіяльності, коли винний з метою 

вбивства державного чи громадського діяча не виконує покладених на нього 

обов’язків, наприклад, медпрацівник не надає медичної допомоги, з помсти за 

державну або громадську діяльність [287, c. 140-141].  

Н.В. Акулова у дисертаційному дослідженні дійшла висновку про те, що 

злочин, передбачений ст. 443 «Посягання на життя представника іноземної 

держави» КК України, може бути вчинений шляхом бездіяльності. Так, шляхом 

бездіяльності посягання на життя особи, яка має міжнародний захист може бути 

вчинено, приміром, особою з числа медичного персоналу зобов’язаного в силу 

виконуваних їм професійних обов’язків надати відповідну медичну допомогу особи, 

яка має міжнародний захист, коли зазначений персонал усвідомлює, що життя 

останньої знаходиться в небезпеці, але не робить такої допомоги з метою впливу на 

характер діяльності такої особи або на діяльність держав чи організацій, яку вона 

представляє. Також, шляхом бездіяльності цей злочин може бути вчинено і особою, 

у службові обов’язки якої входить включення відповідних механізмів і 

сигналізаційних пристроїв на залізницях і залізничних станціях, у морських і 
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річкових портах, на аеродромах, яка не виконала цих своїх обов’язків з метою 

посягання на життя особи, яка має міжнародний захист, що знаходиться у 

відповідному транспортному засобі [288, c. 130-131]. 

У кримінально-правовій теорії дії поділяють на фізичні та інформаційні [289, c. 

88-91]. У одному з підручників з кримінального права України вказується, що, 

залежно від способу вчинення впливу на об’єкт дії поділяють на фізичні та 

інформаційні. Фізичні дії пов’язані із застосуванням фізичної (мускульної сили) і є 

єдиними можливими для досягнення злочинного наслідку, вчинення злочину. 

Інформаційні дії слугують для передачі відомостей, інформації. Ці дії можуть і, як 

правило, найчастіше вчиняються за допомогою мови (вербально). Однак 

інформаційні дії можуть бути вчинені не обов’язково вербально, а й за допомогою 

застосування мускульної сили – шляхом здійснення відповідних жестів, рухів 

(конклюдентні дії), які є носіями відповідної інформації. Інформаційні дії, як 

правило, характеризують об’єктивну сторону злочину в організатора, підбурювача, 

часто у пособника при вчиненні злочинів у співучасті [271, c. 132]. 

Фізичні дії присутні в складах екстремістських злочинів, передбачених ч. 1 ст. 

109, ч. 2 ст. 110; ст. 112, ст. 113, п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 

126, ч. 2 ст. 127, ст. 178, ст. 179, ст. 180, ст. 258, ст. 260, ст. 278, ст. 294, ст. 300, ст. 

341, ст. 349, ст. 4361, ст. 439, ч. 1 ст. 442, ст. 443, ст. 444 Особливої частини КК 

України.  

За своєю сутністю заклики завжди є інформаційними діями [290, с. 110]. 

Інформаційні дії присутні в складі публічних закликів до вчинення екстремістських 

злочинів – до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 

захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України), до вчинення дій, метою яких 

є зміна меж території або державного кордону України (ч. 1 ст. 110), до вчинення 

терористичного акту (ст. 2582), до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення 

будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують 

громадському порядку (ст. 295), до агресивної війни або до розв’язування воєнного 

конфлікту (ст. 436), до геноциду (ч. 2 ст. 442).  Крім того, інформаційні дії присутні 

в складах погрози вбивством, вчиненої з мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості (ч. 2 ст. 129 КК України), погрози вчинити викрадання або 
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використати радіоактивні матеріали (ст. 266 КК України), а також погрози нападу на 

службові або житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист, а також 

викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої 

діяльності або на діяльність держав чи організацій, що вони представляють, або з 

метою провокації війни чи міжнародних ускладнень (ч. 2 ст. 444).  

До суспільно небезпечних діянь, для яких властиво вчинення інформаційних 

дій, належить злочин, передбачений ст. 161 КК України, який полягає, зокрема, в 

умисних діях, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті. До таких дій можуть належати: використання публічних 

висловлювань, друкованих видань, інших ЗМІ (радіо, телебачення) для передачі 

усних, письмових або аудіовізуальних повідомлень, які спрямовані на розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.  

Деякі екстремістські злочини, зокрема, терористичний акт (ст. 258), 

характеризуються поєднанням фізичних та інформаційних дій. Як пише з цього 

приводу вітчизняний дослідник С.М. Мохончук, «погроза вчинення вибуху, підпалу 

як інформаційна дія виступає прийомом, що обумовлює подальше вчинення цих дій, 

і навпаки, вчинення вибуху, підпалу (як фізичні дії) виступає способом залякування 

населення, впливу на прийняття рішень органами влади (інформаційна дія)» [284, c. 

104]. 

В теорії кримінального права за конструкцією об’єктивної сторони (за 

моментом закінчення злочину) передбачено поділ складів злочинів на злочини з 

матеріальним, формальним та усіченим складом [271, c. 111]. Матеріальними 

визнаються склади злочинів, момент закінчення яких пов’язаний з настанням 

суспільно небезпечного наслідку, визначеного диспозицією відповідної норми 

Особливої частини КК. Злочинами з формальним складом визнаються злочини, 

момент закінчення яких законодавець пов’язує з виконанням діяння, яке 

характеризує об’єктивну сторону складу злочину, незалежно від настання суспільно 

небезпечних (шкідливих) наслідків. Злочини з усіченим складом – це злочини, 

момент закінчення яких перенесений на ранню стадію розвитку злочинної 

діяльності [271, c. 199-200]. 
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До екстремістських злочинів з матеріальним складом, у диспозиції яких 

законодавець передбачив наявність суспільно небезпечних наслідків, належать 

злочини, передбачені ст.ст. 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 

161 (ч. 3), 178, 258, 260 (ч. 5), 278 (ч. 3), 294 (ч. 2), 439 (ч. 2), 442 КК України.  

Серед екстремістських діянь наявні й злочини з формальним складом, до яких 

належать злочини, передбачені ст.ст. 109, 110, 112, 113, 129 (ч. 2), 161 (ч.ч. 1-3), 

179, 180, 260 (ч.ч. 1-4), 266, 278 (ч. 1), 294 (ч. 1), 300, 341, 349, 4361, 439 (ч. 1), 443, 

444 КК України. 

Склад злочину може передбачати як формальний, так і матеріальний склад: 

серед екстремістських до таких можуть належати, зокрема, злочини, передбачені 

статтями 161, 260, 278, 294, 439 КК України. 

До злочинів з усіченим складом, як вже зазначалось належать склади злочинів, 

момент закінчення яких віднесено на ранню стадію розвитку злочинної діяльності – 

на стадію готування. Злочини цього виду утворюють також діяння, які 

характеризуються як «погроза», «заклики», «змова» та ін. [271, c. 112]. До цієї групи 

належать наступні склади екстремістських злочинів – публічні заклики до 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення 

державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України), публічні заклики до вчинення дій, метою 

яких є зміна меж території або державного кордону України (ч. 1 ст. 110), погроза 

вбивством, вчинена з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (ч. 2 

ст. 129 КК України), публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 2582), 

погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали (ст. 266 КК 

України), заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку (ст. 295), 

пропаганда війни (ст. 436), публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 442), погроза 

нападу на службові або житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист, а 

також викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої 

діяльності або на діяльність держав чи організацій, що вони представляють, або з 

метою провокації війни чи міжнародних ускладнень (ч. 2 ст. 444).   

Російський вчений С.В. Борисов, грунтуючись на відповідних нормативних 

положеннях законодавства РФ, вважає, що об’єктивна сторона екстремістських 

діянь, як правило, характеризується активною формою поведінки винних, тобто 
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вчиненням дій, в яких виражаються наявні в психіці цих осіб ненависть або 

ворожнеча щодо певних соціальних груп та (або) їх представників [71, c. 180, 448].  

Ознаки суб’єктивної сторони злочинів екстремістської спрямованості найбільш 

яскраво відображають специфіку останніх, накладаючи відбиток на об’єкт і 

об’єктивну сторону даних діянь [71, c. 448]. На думку С.В. Борисова, про наявність 

екстремістської спрямованості того чи іншого злочину може свідчити 

альтернативно ряд об’єктивних чинників: 

а) вчинення діяння щодо особи, яка відрізняється від винного за національною 

або расовою приналежністю, ідеологічними або політичними переконаннями, а 

також іншими істотними ознаками (наприклад, за мовою, кольором шкіри), що 

дозволяє віднести потерпілого до певної соціальної групи; 

б) вчинення винним діяння щодо представника «своєї» соціальної групи з 

імітацією причетності до скоєного кого-небудь з ненависної соціальної групи з тим, 

щоб викликати ненависть або ворожнечу щодо останнього; 

в) публічність відповідних дій (бездіяльності), що проявляється в процесі їх 

вчинення і (або) в постзлочинній діяльності (наприклад, відеозапис акту насильства 

з подальшим його розміщенням в Інтернеті, пропаганда екстремістської діяльності з 

наведенням фактів раніше скоєних насильницьких дій на грунті національної 

ненависті тощо); 

г) відсутність спровокованості діяння винного поведінкою потерпілого, що 

виключає вибір жертви посягання за ознаками приналежності до будь-якої 

соціальної групи [71, c. 321].  

На екстремістську спрямованість діяння може вказувати як поєднання 

зазначених чинників, так і один з них. При цьому останній із зазначених факторів 

підлягає встановленню в кожному разі звернення до статті Кримінального кодексу, 

яка містить вказівку на екстремістську спрямованість діяння. Остаточний же 

висновок про наявність даної спрямованості, як зазначає російський вчений С.В. 

Борисов, можна зробити лише після дослідження всіх юридично значущих ознак 

вчиненого [71, c. 321]. 

Об’єктивною властивістю суспільно небезпечного діяння, що визнається  

злочином, є його здатність заподіювати шкідливі зміни в об’єкті – охоронюваних  
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кримінальним законом суспільних відносинах. Іншими словами, злочинна дія 

(бездіяльність) характеризується такою об’єктивною якістю, як здатність посягати  

на суспільні відносини [193, c. 92]. А.Н. Трайнін ще в 1957 р. сформулював тезу, яка 

є  загальновизнаною в теорії кримінального права: «Посягнути – це завжди означає 

заподіяти в тій чи іншій формі й мірі шкоду об’єкту: посягання, яке не несе із собою 

шкоди, перестає бути самим собою: воно вже не посягає» [258, c. 139].  З огляду на 

це положення у вітчизняній науці кримінального права сформулювалася 

загальновизнана позиція, що не існує злочинів, які не заподіюють шкоди об’єкту 

кримінально-правової охорони, тобто не тягнуть за собою суспільно небезпечних 

наслідків [291, c. 138].    

Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони злочину у 

кримінальному праві визначаються як шкода, яка заподіюється об’єкту суспільно 

небезпечною дією (бездіяльністю). Вона може бути у вигляді матеріальної (майнової 

або фізичної) і нематеріальної (психічної, політичної, ідеологічної) шкоди [292, c. 

109; 293, c. 16]. При цьому діяння (дія або бездіяльність) перебуває у причинному 

зв’язку із суспільно небезпечними наслідками [194, с. 110].  

При аналізі об’єктивних ознак складів даних злочинів обґрунтовується, що 

останнім повинна бути притаманна здатність істотно порушувати основи 

конституційного ладу держави, що забезпечують толерантність, терпимість в 

суспільстві, а точніше між складовими його групами. Така здатність знаходить свій 

вияв у ознаках, що характеризують потерпілих, предмети, місце, час, спосіб, 

обстановку, знаряддя і засоби злочину [71, c. 95-96]. Зрозуміло, що ці міркування є 

результатом доктринального тлумачення положень закону РФ про кримінальну 

відповідальність. 

Вітчизняний дослідник проблем екстремізму Д.В. Дорохін звертає увагу на те, 

що при екстремізмі одна зі сторін вдається до грубої сили, шантажу, погроз, 

залякування, а іноді – до особливо небезпечних антигромадських діянь (вбивств, 

підпалів, вибухів, терористичних дій, збройних виступів тощо) [1, c. 47]. По суті, 

злочинні прояви екстремізму − це акти, які самі по собі можуть бути класичними 

формами злочину (вбивство, посягання на територіальну цілісність і 

недоторканність України, посягання на життя державного чи громадського діяча або 
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представника іноземної держави тощо), але характеризуються тим, що вони 

вчиняються з екстремістських мотивів або екстремістських цілей. 

У цьому сенсі, як зазначає Є.П. Сергун, тільки на підставі ознак об’єктивної 

сторони складу злочину не можна говорити про його екстремістську спрямованість. 

Наприклад, розклеювання шістнадцятирічними підлітками в громадських місцях 

листівок неонацистського або антисемітського змісту може вчинятися ними з 

корисливих мотивів за дорученням членів екстремістських організацій (тобто 

справжніх екстремістів), а вбивство державного діяча з метою припинення його 

політичної діяльності – з помсти за його участь в кримінальному співтоваристві. 

Але, незважаючи на суспільну небезпеку зазначених діянь, немає підстав говорити в 

подібних ситуаціях про зовнішнє (об’єктивне) вираження екстремізму [82, c. 107]. 

Таким чином, екстремістські акти переважно вчиняються шляхом активних дій, 

але можуть бути вчинені шляхом бездіяльності.  

 

3.2. Суб’єктивні ознаки екстремістських злочинів  

 

До суб’єктивних ознак складів екстремістських злочинів, передбачених 

Особливою частиною КК України, традиційно слід віднести суб’єкта злочину та 

ознаки, які наука кримінального права відносить до суб’єктивної сторони складу 

злочину, а саме вину, мотив і мету. 

3.2.1. Суб’єкт екстремістських злочинів. Загальні проблеми суб’єкта злочину 

достатньо ґрунтовно розроблені в юридичній літературі. Грунтовні теоретичні 

розробки теми суб’єкта злочину здійснювали такі вітчизняні вчені, як В.К. Грищук, 

О.О. Дудоров, А.Ф. Зелінський, В.М. Куц, А.В. Ландіна, В.К. Матвійчук, П.С. 

Матишевський, В.І. Осадчий, В.І. Розенко, А.В. Савченко, Н.Г. Таран, П.Л. Фріс, 

М.І. Хавронюк, І.О. Харь, В.І. Шакун та інші. 

Поняття суб’єкта злочину, як таке, міститься в законодавстві про кримінальну 

відповідальність. Чинний КК України дає визначення особи, яка підлягає 

кримінальній відповідальності шляхом перерахування загальних ознак, що 

характеризує особу як суб’єкта злочину. Так, у ч. 1 ст. 18 КК України йде мова про 

те, що суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 
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відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність. Відсутність хоча б 

однієї зі вказаних ознак виключає можливість кваліфікувати дії як злочинне, а 

особу, яка його вчинила – визнавати суб’єктом злочину. Як зазначає український 

вчений Н.Г. Таран, в таких випадках мова може йти про осіб, які не досягли віку 

кримінальної відповідальності або неосудних осіб [294, с. 66]. 

Як елемент складу злочину, суб’єкт злочину характеризується рядом певними 

ознак, які, як і ознаки всіх інших елементів складу злочину, поділяються на 

обов’язкові та додаткові (факультативні). До обов’язкових ознак суб’єкта злочину 

наука кримінального права відносить: а) фізичну особу; б) загальний вік, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність; в) осудність [294, с. 67]. 

Факультативними ознаками суб’єкта злочину є ознаки так званого спеціального 

суб’єкта злочину, який визначається ч. 2 ст. 18 КК України як фізична осудна особа, 

що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, 

суб’єктом якого може бути лише певна особа.  

Як свідчить проведений аналіз положень Особливої частини КК України, 

суб’єкт складів екстремістських злочинів (екстремістських актів) загальний: осудна 

фізична особа, яка досягла загального віку кримінальної відповідальності – 16 років. 

Разом з тим суб’єкт деяких складів екстремістських злочинів (екстремістських 

актів), відповідальність за які передбачена ст.ст. 112, 113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 

122 (ч. 2), 258, 278, 349, 443 КК України – це осудна фізична особа, яка досягла 14 

років.  

При цьому слід враховувати, що екстремістські злочини можуть вчинятися у 

складі злочинних груп або злочинних організацій та їх різновидів – сепаратистських 

та терористичних груп та організацій. 

3.2.2. Суб’єктивна сторона екстремістських злочинів. Розглядаючи 

суб’єктивну сторону досліджуваної групи діянь, необхідно зупинитися на мотивації 

злочинної поведінки, яка найчастіше і породжує проблеми при кваліфікації 

екстремістських злочинів.  

Правильно вирішити питання про кримінальну відповідальність особи 

неможливо, якщо об’єктивну сторону кримінального правопорушення розглядати 

ізольовано від його суб’єктивної сторони [265, c. 163]. Суб’єктивна сторона – це 
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внутрішня сторона кримінального правопорушення, яка відображає психічні 

процеси, що відбуваються у свідомості суб’єкта з приводу вчиненого ним діяння, та 

яка складається з певних ознак. Останні поділяються на обов’язкові та 

факультативні. До обов’язкових ознак належить вина, яка згідно зі ст. 23 КК 

України може бути виражена у формі умислу або необережності, а до 

факультативних – мотив і мета [265, c. 184]. Деякі вчені додатково виділяють 

емоційний стан як ознаку суб’єктивної сторони складу злочину [295, c. 4].  

Вина становить зміст суб’єктивної сторони будь-якого складу злочину [296, c. 

147]. Визначення вини міститься у ст. 23 КК України: виною є психічне ставлення 

особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її наслідків, виражене 

у формі умислу або необережності. Вина як кримінально-правове поняття – це 

психічне ставлення, що проявляється у конкретному злочині. Його складовими 

елементами є свідомість і воля. Різні передбачені кримінальним законом комбінації 

свідомого і вольового елементів утворюють різні модифікації вини [297, c. 145]. 

О. М. Костенко cлушно зазначає, що вина – це вияв волі і свідомості особи, які 

утворюють комплекс сваволі та ілюзій у виді протиправного діяння, що 

визначається чинними законодавством злочином. Вина не належить ні до ознак 

суб’єктивної сторони злочину, ні до ознак об’єктивної сторони злочину. Вина є 

виявом цих ознак у вигляді злочину. Тому визначення у ст. 23 КК вини як 

«психічного ставлення…» є неправильним. Особа є винуватою у вчиненні злочину 

не тому, що вона «психічно ставиться» до вчиненого нею злочину та його наслідків 

у формі умислу або необережності, а тому, що вчинила злочин» [298, с. 239-240]. 

С.В. Борисов стверджує, що всі злочини екстремістської спрямованості можуть 

бути вчинені тільки з умисною формою вини [71, c. 312]. При характеристиці 

умислу стосовно складу конкретного злочину необхідно враховувати його зміст, яке 

визначається, в основному, за рахунок аналізу ознак об’єкта і об’єктивної сторони 

відповідного кримінально караного діяння [71, c. 313]. 

Для злочинів екстремістської спрямованості з матеріальним складом важливим 

є питання про можливість їх вчинення не тільки з прямим, але і з непрямим 

умислом. При відповіді на дане питання спираємось на твердження А.І. Рарога про 

те, що перераховані в законі спеціальні мотиви при вчиненні злочинів з 
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матеріальним складом за загальним правилом можуть поєднуватися не тільки з 

прямим, але і з непрямим умислом. Наприклад, поєднання певного мотиву з 

неконкретизованим непрямим умислом при вбивстві або заподіянні шкоди здоров’ю 

з хуліганських спонукань, при умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров’ю з 

мотивів національної ворожнечі тощо. В основі названих мотивів може лежати 

«потреба» винного в розправі над потерпілим. Засобом задоволення цієї «потреби» є 

сам процес розправи, в ході якої винний передбачає і свідомо допускає заподіяння 

невизначеної по тяжкості шкоди [299, c. 109]. 

Таким чином, екстремістські злочини характеризуються тільки умисною 

формою вини. 

Окремо слід розглянути проблеми визначення мотивів та цілей екстремістських 

злочинів. Суспільна небезпека більшості діянь, що відносяться до злочинного 

екстремізму, визначається переважно суб’єктивними ознаками – спеціальними 

мотивами та цілями. Важливо мати на увазі, що у науковій літературі визнається 

провідна роль передусім мотиву скоєного при розгляді суб’єктивної сторони 

екстремістських злочинів [164, c. 103-104; 300, с. 134; 71, c. 351].  

Проблемам мотивів та цілей екстремістських злочинів присвячені наукові праці 

українських та зарубіжних вчених – Ю.М. Антоняна, О.Ф. Бантишева, А.О. 

Безрокова, С.В. Борисова, С.В. Дьякова, Ю.Б. Ірхи, В.Н. Кубальського, В.В. 

Курафєєва, С.Я. Лихової, Д.І. Масол, А.А. Можегової, О.В. Петряніна, Є.П. Сергуна, 

С.В. Соловйової, Р.М. Уздьонова, Р.Л. Чорного, О.А. Чувакова та інших. Проте 

підходи вчених щодо проблем визначення екстремістських мотивів та цілей 

залишаються суперечливими, на наш погляд, передусім через відсутність єдиного 

розуміння сутності екстремізму та його злочинних проявів [301, с. 191].         

На думку російських вчених О.В. Петряніна та С.В. Борисова, злочинам 

екстремістської спрямованості в першу чергу притаманна політична, ідеологічна, 

расова, національна або релігійна ненависть або ворожнеча [14, c. 72; 71, c. 320]. 

Таке доктринальне тлумачення поняття «злочину екстремістської спрямованості» 

обумовлене його нормативним змістом. Під злочинами екстремістської 

спрямованості в КК РФ розуміються злочини, вчинені з мотивів політичної, 

ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з 
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мотивів ненависті або ворожнечі щодо будь-якої соціальної групи, передбачені 

відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу та пунктом «е» частини 

першої статті 63 цього Кодексу (примітка 2 ст. 2821). 

Як вже зазначалось, в одній з монографій, присвячених питанням протидії 

екстремізму, відомий кримінолог Ю.М. Антонян дійшов висновку про те, що до 

екстремістських належать усі злочини, які вчиняються з екстремістських мотивів 

[216, c. 224]. Поняття «мотив» походить від французького motif, яке в свою чергу 

походить від латинського motum – двигун, movere (moveo) – рухати (рухаю) і у 

повсякденному розумінні означає спонукальну причину дій людини [164, c. 104]. 

Під мотивом вчинення злочину зазвичай розуміють обумовлене певними потребами 

та інтересами спонукання, якими керувалась особа, вчиняючи злочин. У вітчизняній 

юридичній енциклопедії визначено, що мотив злочину – це усвідомлена спонука 

(прагнення) до здійснення конкретних вольових дій чи утримання від них 

(бездіяльність), зумовлених потребами, інтересами і нахилами злочинця, для 

задоволення (реалізації) яких він обирає певні суспільно небезпечні (злочинні) 

форми і засоби. Мотиви злочинів пов’язані з метою дій та опредмечуються у ній 

[302, c. 778].  

Поширеним серед вчених є використання в юридичній літературі словосполук   

«екстремістські мотиви» як характерної ознаки екстремістських злочинів та 

«терористичні цілі» – характерної ознаки терористичних злочинів. Закон України 

«Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року використовує словосполуку 

«терористичні цілі» у статті 1 «Визначення основних термінів». Крім того, варто 

зазначити, що Конвенція Шанхайської організації співпраці з протидії екстремізму 

2017 року при визначенні екстремістського акту використовує поняття 

«екстремістські цілі». 

Як зазначають з цього приводу А.А. Васильченко та А.А. Швиркін, злочини 

терористичного характеру можуть бути вчинені з екстремістських мотивів, а 

злочини екстремістської спрямованості – з терористичною метою. Характерними 

ознаками злочинів терористичного характеру, на їх погляд, є їхні цілі, а злочинів 

екстремістської спрямованості – мотиви [303, c. 36]. 
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На думку Є.П. Сергуна, у кримінальному законі проблематично сконструювати 

диспозицію злочину екстремістської спрямованості без прямої або побічної вказівки 

на найважливішу ознаку суб’єктивної сторони таких діянь – екстремістський мотив 

[82, c. 107]. Вчений підкреслює, що екстремістський мотив має істотне значення при 

кваліфікації злочинів екстремістської спрямованості, оскільки виступає їх основною 

кваліфікаційною ознакою [35, c. 106]. До подібних висновків дійшов С.В. Борисов, 

який при цьому стверджує, що передусім мотиви екстремістських діянь 

індивідуалізують останні і дозволяють проводити відмежування від суміжних 

складів злочинів [71, c. 300]. О.В. Петрянін, погоджуючись з думкою Є.П. Сергуна, 

звертає увагу на ту обставину, що екстремістська мотивація має безпосереднє 

значення не тільки при кваліфікації даної групи злочинів, а в першу чергу, при 

визначенні кола злочинів екстремістської спрямованості, оскільки мотив і визначає 

безпосередній об’єкт посягання [14, c. 218].  

Виходячи з визначення психолого-політичної сутності екстремізму, Є.П. 

Сергун схиляється до того, що досліджуване явище може розглядатися в 

російському кримінальному праві тільки в якості спеціального мотиву злочинів, в 

тому числі тих, які утворюють терористичну діяльність [66, c. 14]. На його думку, 

екстремістський мотив злочину в теорії кримінального права можна визначити як 

злочиний намір, який грунтується на відданості екстремістській ідеології, або як 

злочинний мотив на грунті екстремізму, сутність якого принциповим чином 

відрізняється від різного роду «низьких» мотивів (егоїзм, користь, помста, заздрість 

тощо) [66, c. 17]. А.Р. Ратінов, М.В. Кроз та Н.А. Ратінова звернули увагу на те, що 

серед усіх існуючих у КК посягань на правоохоронювані цінності «… тавро 

екстремізму отримали лише ідеологічно (у широкому смислі) умотивовані діяння, 

які вчиняються з мотивів національної, расової, релігійної, соціальної, класової, 

політичної ворожнечі та ненависті» [22, c. 40]. А.М. Верховський, М.А. Ледовський 

та А.Р. Султанов доводять, що екстремістські злочини – це будь-які злочини, які 

мають будь-яку агресивну ідеологічну мотивацію, включаючи роздмухування такої 

мотивації в інших, підбурювання до таких злочинів, пособництво таким злочинам у 

різних формах [304, c. 41].  
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А.С. Скудіна, В.Д. Ларичев та Ю.С. Варанкіна визначили екстремістський 

мотив як політичну, ідеологічну, расову, національну чи релігійну упередженість 

або упередженість щодо соціальної групи [11, c. 83]. А.А. Кунашев звертає увагу на 

те, що однією з функцій мотиву злочину є роль мотиву як системоутворюючого 

елементу певної групи злочинів. Його функція проявляється в тому, що мотиви 

політичної, ідеологічної, расової, національної, релігійної ненависті чи ворожнечі 

або мотиви ненависті чи ворожнечі щодо соціальної групи виділені в якості ознаки, 

що об’єднує різнорідні, які посягають на найрізноманітніші об’єкти, кримінально 

карані діяння, включені законодавцем до єдиного переліку злочинів екстремістської 

спрямованості [305, c. 9]. Вчинення будь-якого кримінально караного діяння з 

мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної, релігійної, соціальної 

ненависті чи ворожнечі надає йому екстремістського забарвлення. Саме наявність 

зазначених мотивів у діяннях винного характеризує кримінальний акт як злочин 

екстремістської спрямованості [306, c. 87].  

В юридичній літературі наявні інші підходи з цього питання. З цього приводу 

С.В. Соловйов уточнює, що мотив політичної, ідеологічної, расової, національної 

або релігійної ненависті або ворожнечі, чи мотив ненависті або ворожнечі щодо 

соціальної групи і екстремістський мотив тотожні тільки у тому випадку, якщо 

діяння посягають на конституційний лад і громадську безпеку. У цих мотивів, на її 

думку, різний смисловий зміст, і ототожнення їх одного з іншим неможливе [307, c. 

65]. У цьому випадку необхідно уточнити, що екстремістські діяння не 

обмежуються посяганнями на конституційний лад і громадську безпеку.  

Є.П. Сергун, не заперечуючи науково-практичну значимість екстремістського 

мотиву, вважає необхідним врахувати і цілі екстремістських діянь при розробці 

правотворчої форми реалізації кримінально-правової політики у сфері забезпечення 

безпеки конституційного ладу держави. Вчений обгрунтував доцільність такого 

підходу тим, що, наприклад, в диспозиціях ст. 278 «Насильницьке захоплення влади 

або насильницьке утримання влади» КК РФ і ст. 279 «Збройний заколот» КК РФ 

законодавець визначив відповідний видовий об’єкт шляхом акцентування іншої 

суб’єктивної ознаки – мети («спрямованості») діянь [82, c. 107-108]. Такий підхід 

поділяє відомий дослідник проблем екстремізму С.В. Борисов, який стверджує, що 
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суб’єктивна сторона злочинів екстремістської спрямованості повинна 

характеризуватися не тільки мотивом, а й метою [71, c. 17]. Таке розуміння 

особливостей суб’єктивної сторони екстремістських злочинів заслуговує на 

підтримку. 

Аналіз сучасних уявлень філософів, політологів і соціологів про феномен 

екстремізму дозволив О.В. Петряніну констатувати, що загальновизнані ознаки 

екстремізму – це мета і спосіб [14, c. 133]. На основі проведеного дисертаційного 

дослідження А.Г. Хлєбушкін слушно зазначив, що не характер використовуваних 

форм та методів діяльності повинен знаходитись в основі прийняття рішення про 

наявність чи відсутність ознак екстремізму у кожному конкретному випадку, а певні 

мотиви та цілі [307, c. 22]. Отже, не лише мотиви, а й цілі визначають сутність 

екстремістських діянь. 

Як стверджує А.А. Можегова, мотив і мета як ознаки суб’єктивної сторони 

складу злочину стосовно злочинів екстремістської спрямованості набувають 

провідної, «цементуючої» ролі. Саме специфічні мотиви та цілі, на думку вченої, 

об’єднують злочини екстремістської спрямованості у загальну групу [65, c. 27]. 

Вчений-юрист А.Б. Хлєбушкін при цьому уточнює, що домінуючу позицію у 

визначенні наявності ознак екстремізму займають саме певні антиконституційні 

мотиви та цілі, які, в силу особливостей кримінального законодавства, в складах 

конкретних злочинів трансформуються в специфічні ознаки суб’єктивної сторони 

[307, c. 198].  

Мотив визначає мету діяння, а разом вони слугують основою, на якій 

формується вина, вказують на спрямованість умислу. Відповідно, злочини 

екстремістської спрямованості, на думку С.В. Борисова, характеризуються тим, що 

умисел при їх вчиненні спрямований передусім на прояв політичної, ідеологічної, 

расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі, а також аналогічного 

ставлення до соціальної групи, при цьому вчинення насильницьких та інших дій є 

лише способом такого прояву [71, c. 316].  

С.В. Борисов пропонує розрізняти спонукання (мотиви) та можливі цілі 

відповідних діянь. Як уже зазначалось, мотив являє собою усвідомлене спонукання, 

при цьому можуть виникати певні цілі як бажані результати вчинюваних дій 
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(бездіяльності). Мотивами злочинів екстремістської спрямованості виступають 

ненависть або ворожнеча, що мають різні підстави їх виникнення, однак дані 

спонукання зовсім не означають, що у психіці винного одночасно наявна мета 

розпалювання таких ненависті або ворожнечі в інших людях. Вчиняючи злочин 

екстремістської спрямованості, винний бажає проявити своє вкрай негативне 

ставлення до представників соціальних груп, і це бажання входить в зміст вольового 

моменту умислу, але не утворює мету як самостійну ознаку суб’єктивної сторони 

злочину [71, с. 347]. 

А.А. Можегова звертає увагу на те, що у КК РФ не запропоновано будь-яких 

інших критеріїв для визначення злочинів екстремістської спрямованості, крім 

мотиву: екстремістський мотив так і залишився головною і єдиною ознакою для усіх 

таких злочинів [65, c. 27]. Як зазначає Є.П. Сергун, у кримінальному законі 

проблематично сконструювати диспозицію злочину екстремістської спрямованості 

без прямої або побічної вказівки на найважливішу ознаку суб’єктивної сторони 

таких діянь: екстремістський мотив – злочинний намір, який грунтується на 

відданості екстремістській ідеології [82, c. 107]. У примітці 2 до ст. 2821 КК РФ 

визначено, що в основі екстремістських злочинів – мотиви розпалювання 

політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або 

ворожнечі чи ненависті або ворожнечі щодо соціальної групи [64, c. 80].  

На думку С.В. Борисова, при встановленні і доведенні ознак суб’єктивної 

сторони злочинів екстремістської спрямованості необхідно з’ясувати саме 

спонукальні, а не змістоутворюючі мотиви, виключити головну роль мотивів іншого 

характеру, наприклад конфліктних міжособистісних відносин, не допускаючи при 

цьому можливості використання версій про мотиви вчиненого для розпалювання 

національної або іншої ненависті або ворожнечі щодо соціальної групи та (або) її 

представників [71, c. 344-345]. 

Законодавство України не розкриває змісту мотивів расової, національної, 

релігійної ненависті чи ворожнечі. Юридичне визначення мотивів ненависті та 

ворожнечі, як зазначає український вчений В.В. Курафєєв, у своєму підґрунті має 

оціночний, суб’єктивний характер. Указані мотиви специфічні за своїм соціально-

психологічним змістом. Навряд чи можна знайти якийсь інший мотив, який з точки 
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зору його внутрішньої сутності та форм прояву був би більш різноманітним та 

викликав такі складнощі у визначенні [308, c. 149].  

В юридичній літературі представлені також інші підходи до розуміння змісту 

аналізованих мотивів. Аналізуючи зміст поняття «екстремістський мотив», С.В. 

Соловйова цілком обгрунтовано вказує, що це збірне поняття, яке включає в себе 

загальну спрямованість нетерпимості до когось, до чогось, і його зміст у більшій 

мірі визначається ідеологією нетерпимості до державного, конституційного устрою 

тієї чи іншої держави, ніж ідеологією нетерпимості до конкретної особи [307, c. 64-

65].  

Як зазначає А.О. Безроков, при вчиненні злочинів екстремістської 

спрямованості (вбивства, хуліганства, вандалізму та інших злочинів з 

екстремістських мотивів) справжнім наміром злочинця є не життя або здоров’я 

конкретної людини, не його майно тощо, а прагнення вчинити посягання на 

політичну, ідеологічну, расову, національну чи релігійну рівноправність, показати 

свою перевагу, ненависть або ворожість [164, c. 147]. За наявності суперечливих, 

неточних даних, в тому числі при поєднанні у психіці винного двох або більше 

мотивів, кваліфікація злочину може змінюватися в ході розслідування і подальшого 

розгляду справи в суді з урахуванням всіх ознак діяння, в першу чергу, основного 

мотиву останнього, а також необхідності тлумачення всіх непереборних сумнівів на 

користь обвинуваченого [71, c. 334-335].  

До екстремістських злочинів, на думку В.Г. Вистропова, може належати будь-

яке діяння, незалежно від родового чи безпосереднього об’єкта, при вчиненні якого 

суб’єкт (суб’єкти) злочину діяв зі специфічною екстремістською мотивацією [242, c. 

84]. Такий висновок вченого грунтується на визначенні поняття «злочини 

екстремістської спрямованості», яке міститься у примітці до ст. 2821 КК РФ: під 

злочинами екстремістської спрямованості у цьому Кодексі розуміються злочини, 

вчинені з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної 

ненависті або ворожнечі чи з мотивів ненависті або ворожнечі щодо будь-якої 

соціальної групи, передбачені відповідними статтями Особливої частини цього 

Кодексу та пунктом «е» частини першої статті 63 цього Кодексу. 



162 

 

Російський дослідник проблем екстремізму А.О. Безроков слушно зазначає, що 

мотив і мета злочину в ряді складів злочинів вказують на суспільні відносини, яким 

суб’єкт має намір заподіяти шкоду. При кваліфікації поведінки людини необхідно 

враховувати такі суб’єктивні моменти, як свідомість і воля, мотиви, які спонукали 

на вчинення злочину, цілі, які ставить перед собою винний. Саме тільки за даними 

суб’єктивних моментів часто можна визначити дійсні наміри і прагнення людини – 

про суспільні відносини, цінності та інтереси, яким заподіюється шкода і які 

повинні становити об’єкт злочину [164, c. 147]. 

Варто погодитися з Р.М. Уздьоновим, який вважає, що зміст екстремістських 

мотивів та цілей, на думку Р.М. Уздьонова, становлять мотиви та цілі, пов’язані з 

незаконним присвоєнням, захопленням, утриманням чи зміною влади, а також з 

впливом на прийняття рішень органами влади в інтересах екстремістів; мотиви та 

цілі, пов’язані з ненавистю або ворожнечею до громадян залежно від приналежності 

до певної статі, раси, національності, мови, релігії, політичних переконань, 

походження, посадового чи соціального становища, приналежності до якоїсь іншої 

соціальної групи [309, c. 11, с. 190-191]. Отже, з наведеного випливає, що 

екстремістські цілі охоплюють собою терористичні цілі (вплив на прийняття рішень 

органами влади в інтересах екстремістів), як вони визначені у загальновизнаних 

антитерористичних конвенціях. Такий підхід, в цілому, відповідає основним 

тенденціям розвитку екстремізму. 

Як зазначає А.А. Можегова, різниця в характері суспільної небезпеки 

екстремістської і терористичної діяльності проявляється у різних мотивах і цілях 

цих видів злочинної діяльності. «Екстремістські» злочини відрізняє специфічний 

мотив – політична, ідеологічна, расова, національна або релігійна ненависть або 

ворожнеча або ненависть чи ворожнеча щодо будь-якої соціальної групи [65, c. 139].  

На думку А.А. Можегової, загальна кінцева мета всіх злочинів терористичної 

спрямованості – вплив на прийняття органами влади чи міжнародними 

організаціями рішення, вигідного терористам або мета дестабілізації діяльності 

органів влади або міжнародних організацій. Дана мета є обов’язковою для злочинів 

терористичної спрямованості. Проміжною метою виступає залякування населення. 
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Загальний мотив всіх «терористичних» злочинів виділити не можна. Він може бути 

як політичним, так і іншим [65, c. 141]. 

Діяльність екстремістських організацій, як наголошує український вчений Д.В. 

Дорохін, має на меті не просто загострення і дестабілізацію обстановки в ім’я 

вирішення певних локальних завдань, а в кінцевому результаті захоплення або 

перерозподіл влади, територіальний переділ, насильницьку зміну конституційного 

ладу в країнах [1, c. 22]. До цілей екстремістів, на думку Р.А. Сабітова, можуть 

належати залякування населення, вплив на прийняття рішень органами влади чи 

міжнародними організаціями, розпалювання ненависті чи ворожнечі до інших 

людей, радикальна зміна політичного курсу держави, загострення соціальної 

напруги, дестабілізація обстановки у країні тощо [102, c. 10]. Виходячи зі змісту 

універсальних антитерористичних міжнародних угод, є підстави стверджувати, що 

деякі з перерахованих цілей належать до терористичних (залякування населення, 

вплив на прийняття рішень органами влади чи міжнародними організаціями). Такий 

підхід обумовлений тим, що тероризм належить до однієї з найбільш небезпечних 

форм екстремізму. 

Незважаючи на те, що політичний мотив може бути властивий як злочинам 

екстремістської, так і терористичної спрямованості, об’єднувати ці злочини як 

частина і ціле недоцільно. Мета (дестабілізація діяльності органів влади або 

міжнародних організацій або вплив на прийняття ними рішення) стає головним 

критерієм розмежування злочинів терористичної спрямованості та злочинів 

екстремістської спрямованості, вчинених з мотивів політичної ненависті і 

ворожнечі. Політичний мотив при екстремізмі, як обгрунтовано зазначає А.А. 

Можегова, не формується в конкретну, як при тероризмі, мету – примушення 

відповідних органів або організацій до прийняття певного рішення [65, c. 141]. 

Називаючи екстремістські мотиви кримінальними мотиваціями 

антидемократичного характеру [66, c. 18], Є.П. Сергун звертає увагу на те, що 

відмінною ознакою екстремістського мотиву є ідеологічна складова, яка логічним 

чином випливає з психолого-політичної сутності екстремізму. На його думку, 

терміни «політичний мотив злочину» і «екстремістський мотив злочину» в умовах 
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демократичного режиму є синонімами, але у філософсько-політичному сенсі вони 

співвідносяться як родове і видове поняття [66, c. 17].  

Розкриваючи політичний зміст злочинної мотивації, О.В. Петрянін звертає 

увагу на те, що політика – це діяльність у сфері відносин між великими соціальними 

групами, націями і державами [310, c. 421], яка передбачає досить широке її 

тлумачення і в рамках злочинів екстремістської спрямованості вимагає певних 

уточнень [14, c. 271]. На думку С.В. Борисова, вказівка на ідеологічну ненависть або 

ворожнечу, наявне в законодавчому визначенні злочинів екстремістської 

спрямованості і серед обтяжуючих покарання обставин, є необгрунтованим, здатним 

призвести до надмірно широкого застосування кримінального закону, в тому числі 

переслідування за ідеологічні розбіжності між соціальними групами і (або) їх 

окремими представниками. Подібний критичний висновок, на його думку, можна в 

повній мірі поширити і на політичну ненависть і ворожнечу [71, c. 321].  

Цілком очевидно, що в сучасних умовах екстремізм не обмежується суто 

політичними мотивами. Так, Р.А. Сабітов мотивами дій екстремістів називає, крім 

зазначених вище, крайню нетерпимість до інакомислення, мотиви служіння ідеї, 

релігії, сепаратистські настрої тощо [102, с. 10]. А.Г. Нікітін, спираючись на 

сутнісну характеристику екстремізму, в якості якої розглядається категоричність як 

така, коли власна позиція сприймається як єдино вірна, вважає, що її джерелом 

можуть бути не тільки вищевказані, а й інші мотиви: прагнення людини перемогти, 

зробити подвиг в ім’я чого-небудь, підтримати будь-яку соціальну групу, 

переоблаштувати об’єктивну реальність відповідно до своїх уявлень про суще і 

належне, незадоволеність наявним станом справ в будь-якій сфері, пригніченість 

необ’єктивними перевагами, наданими іншим громадянам, відданість спільній 

справі, непримиренність до злочинності тощо [311, c. 12-13]. 

Викликає інтерес позиція законодавця США, який у Стратегії по боротьбі з 

насильницьким екстремізмом в США 2011 року визначає насильницьких 

екстремістів як осіб, які підтримують або вчиняють ідеологічно мотивоване 

насильство для досягнення політичних цілей [124, c. 164].  

Варто погодитися з О.В. Петряніним у тому, що непереконливою видається 

ознака, яка встановлює єдину мету екстремізму – політичну, оскільки названа мета 
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не є єдиною. Як уточнює О.В. Петрянін, політична мета може бути домінуючою, але 

при цьому необхідно враховувати сучасні тенденції розвитку екстремізму, що 

передбачає наявність таких цілей, як соціальні, релігійні та економічні [14, c. 137-

138]. Не заперечуючи політизованості сучасного екстремізму, при вчиненні злочинів 

екстремістської спрямованості, на його думку, страждає не тільки політична 

складова конституційного ладу [14, c. 241]. І.С. Сайфулін висловлює подібну 

позицію, вказуючи, що не для усіх форм екстремізму в обов’язковому порядку 

притаманні політичні цілі [88, c. 7]. 

На сучасному етапі спостерігається тенденція серед вчених, які, прагнучи 

окреслити коло екстремістських злочинів, висловлюють думку про те, що до них, 

крім власне екстремістських, можуть належати діяння, вчинені з мотивів помсти або 

користі [312, c. 3]. О.В. Петрянін, вважає такий підхід є спірним, тому що він 

повністю спростовує уявлення про екстремізм як самостійну форму протиправної 

поведінки [14, c. 232]. Подібну оцінку висловлюють К.Д. Ридченко і В.С. 

Соловйова, які ставлять під сумнів «екстремістську складову» злочинів, якщо 

останні вчинені з мотивів корисливої або іншої зацікавленості [313, c. 35].  

На сучасному етапі екстремізм проникає у багато сфер життєдіяльності 

суспільства і держави. Ознаки екстремізму знаходять своє відображення не тільки 

при вчиненні насильницьких злочинів, а й злочинів в інших сферах. Тому 

ототожнювати екстремізм тільки з вчиненням безпосередньо насильницьких 

злочинів не зовсім правильно, тому що це не відображає всієї суті і масштабів 

сучасного екстремізму [14, c. 144]. В.О. Осипов [115] вважає правильною точку зору 

К.Д. Ридченко і В.С. Соловйова, на думку яких злочини, що традиційно відносяться 

науковою спільнотою і практикуючими фахівцями до категорії злочинів 

екстремістської спрямованості (ст. 280, 282, 2821 КК РФ та ін.), не завжди є такими, 

оскільки можуть бути вчинені з мотивів корисливої або іншої зацікавленості, що 

виключає «екстремістську складову» [313, с. 34].  

Вважаємо, що зазначений підхід є хибним та таким, що обмежує розуміння 

сучасної природи екстремізму. Екстремістські злочини і злочини екстремістської 

спрямованості можуть, як зазначає відомий дослідник проблем екстремізму А.А. 

Можегова, вчинятися не тільки з політичних, а й з інших мотивів [65, c. 141]. 
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Вважаємо, що в сучасних умовах не для усіх форм екстремізму обов’язково 

притаманні лише політичні мотиви та цілі. Традиційні визначення екстремізму 

виключно через політичні мотиви у вузькому смислі слова, на наш погляд, 

заважають охопити справжні масштаби явища та організувати адекватну систему 

заходів протидії йому [314, с. 300]. Як і в тероризмі [315, c. 23], в екстремізмі 

мотиви вчинення доцільно класифікувати за трьома основними характеристиками: 

1) мотиви ідейно-політичної спрямованості; 2) мотиви самоутвердження або 

утвердження себе у найближчому оточенні; 3) мотиви корисливої спрямованості. 

Як вже зазначалось, до екстремістських належать злочини, вчинені з 

екстремістських мотивів (цілей) [316, c. 284]. Вітчизняний дослідник Р.Л. Чорний на 

основі аналізу представлених ученими позицій, стверджує, що мета і мотив є 

взаємозалежними психологічними ознаками суб’єктивної сторони складу злочину, 

які у сукупності сприяють чіткому уявленню про спрямованість суспільно 

небезпечної поведінки суб’єкта [317, c. 91]. Мотив або мета стосовно 

екстремістських злочинів набувають провідної ролі. Саме специфічні мотиви та цілі 

об’єднують екстремістські злочини у окрему групу.  

На переконання українського вченого Ю.Б. Ірхи, прояви екстремізму можуть 

становити реальну загрозу національній безпеці України, оскільки цілями 

екстремістів залежно від обраного напряму діяльності є: зміна існуючого 

демократичного конституційного ладу насильницьким шляхом; незаконне 

захоплення державної влади; порушення суверенітету і територіальної цілісності 

України; підрив безпеки, суспільно-політичної чи соціально-економічної 

стабільності у державі; розпалювання політичної, релігійної, соціальної ворожнечі 

тощо; насильне нав’язування стандартів свого мислення іншим; протиправна зміна 

існуючого та підтриманого абсолютною більшістю способу життя, релігійних 

уподобань, цивілізаційних здобутків [103, c. 95]. Дії екстремістів, як уточнює 

зазначений вчений, є ідеологічно вмотивованими, а тому встановлений 

екстремістський мотив відповідного протиправного караного діяння і буде 

обтяжуючою обставиною при визначенні судом покарання для винуватої особи 

[103, c. 97].  
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Вчені погоджуються з тим, що вчинення злочину з екстремістських мотивів 

підвищує суспільну небезпеку діяння та особи винного [11, c. 58]. Враховуючи 

наведене, Р.М. Уздьонов запропонував у КК РФ доповнити перелік обставин, що 

обтяжують покарання – вчинення злочину з екстремістських мотивів та (чи) 

екстремістських цілей [309, c. 190].  

У цьому зв’язку варто врахувати, що у п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України передбачено 

обставину, яка обтяжує покарання – вчинення злочину на ґрунті расової, 

національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої 

приналежності. КК України містить спеціальну норму, яка передбачає 

відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161). Мета вчинення цього злочину 

випливає із спрямованості вчинюваних дій – розпалити національну, расову чи 

релігійну ворожнечу, принизити національну гідність тощо. Вчинення злочинів з 

екстремістських мотивів – мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості 

(п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129) або 

поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі (ч. 2 ст. 110) 

визначено як ознаку кваліфікованих складів злочинів, передбачених Особливою 

частиною КК України.  

Ще у січні 2008 р. Президент України виступив із заявами про різке засудження 

ксенофобії, запропонувавши посилити кримінальну відповідальності за 

розпалювання етнічної, расової або релігійної ворожнечі (з урахуванням цього 11 

січня 2008 р. у ВРУ було зареєстровано проєкт Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів (щодо посилення відповідальності за прояви екстремізму, 

ксенофобії, антисемітизму, расової і релігійної нетерпимості)», згідно якого 

пропонувалось включити до КК України та КУпАП положення про посилення 

покарання за правопорушення, вчинені з расистських або ксенофобських мотивів) 

[318, с. 1].  

Законом України «Про внесення змін до КК України щодо відповідальності за 

злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості» від 5 листопада 

2009 року [319] ряд статей КК України, а саме – статті 115, 121, 122, 126, 127 і 129, 

було доповнено вказівкою на відповідні мотиви як обтяжуючу обставину вчинення 
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злочину. Вказаним Законом була змінена редакція ст. 161 КК України – порушення 

рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або 

ставлення до релігії, та уточнено описання предмету злочину у ст. 300 КК – 

ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ 

насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію. Вважаємо необхідним у даному випадку зазначити, що 

екстремістські мотиви не обмежуються расовою, національною чи релігійною 

нетерпимістю. 

Таким чином, на підставі викладеного вище, можна зробити висновок про те, 

що феномен екстремізму у значній мірі визначається специфічними мотивами та 

цілями його злочинних проявів, які слугують підставою для їх виділення в окрему 

групу екстремістських злочинів. Саме екстремістські мотиви або цілі як обов’язкові 

ознаки суб’єктивної сторони екстремістських злочинів відображають специфіку 

останніх. Екстремістські цілі при цьому охоплюють собою терористичні та 

сепаратистські цілі.  

Аналіз положень Особливої частини КК України свідчить про те, що до 

екстремістських мотивів злочинів за певних умов можуть належати: мотиви расової, 

національної чи релігійної нетерпимості; бажання не допустити чи припинити 

державну чи громадську діяльність певної особи, змінити її характер тощо.  

Аналіз положень Особливої частини КК України свідчить про те, що до 

екстремістських цілей злочинів за певних умов можуть належати: насильницька 

зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; зміна 

меж території (державного кордону) України; ослаблення держави; розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі в країні, окремому її регіоні чи районі; 

залякування населення, провокація воєнного конфлікту (або війни), провокація 

міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення 

дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими 

особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, міжнародними 

організаціями, привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних 

чи інших поглядів винного (терориста); примушення фізичної або юридичної особи, 

міжнародної організації або держави вчинити будь-яку дію або утриматися від неї; 
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перешкоджання нормальній діяльності підприємств, установ, організацій; 

спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації або службової 

особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії; повне або часткове 

знищення будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи; вплив на 

характер діяльності представника іноземної держави або іншої особи, яка має 

міжнародний захист, вплив на діяльність держав чи організацій, які вони 

представляють.  

 

3.3. Проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за 

вчинення екстремістських злочинів  

 

Українські вчені звертають увагу на проблеми вдосконалення 

антиекстремістського законодавства України. У зв’язку з тим, що національне 

законодавство у сфері протидії екстремізму характеризується безсистемністю та 

відсутністю механізмів організаційно-правового забезпечення протидії цьому 

суспільно небезпечному явищу, актуальними, на думку вітчизняної дослідниці 

проблем екстремізму В.Д. Гожій, видаються питання, пов’язані з обґрунтуванням 

найбільш перспективних напрямків удосконалення законодавчого забезпечення 

системи запобігання та протидії екстремізму, що відповідає політичній ситуації в 

Україні [19, c. 73].  

Аналіз правових актів, які регулюють діяльність державних органів у сфері 

протидії екстремізму, свідчить про те, що їх основним недоліком виступає, як 

наголошує українська вчена В.Д. Гожій, безсистемність та відсутність понятійно-

категоріального апарату у сфері протидії екстремізму. Як вже зазначалось, й 

дотепер на законодавчому рівні не сформульовано розуміння екстремізму, 

екстремістської діяльності, екстремістської організації, не з’ясовано, хто такий 

екстреміст [19, c. 131-132]. Крім того, у Законі України «Про Національну безпеку» 

екстремістська діяльність взагалі не розглядається у якості однієї з загроз 

національній безпеці країни, а профільний Закон у сфері протидії екстремізму й 

дотепер не прийнято. Водночас, не визначені й завдання щодо протидії екстремізму 

в законодавчих актах, які мають яскраво виражене правоохоронне спрямування: 
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Законах України «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про 

прокуратуру» і т.д. Такий стан антиекстремістського законодавства України не міг 

не викликати обгрунтовану критику з боку вчених [19, c. 11-12]. 

Аналіз правових норм, що утворюють інститут протидії екстремізму, яскраво 

демонструє відсутність у вказаній сфері суспільних відносин основного та єдиного 

нормативного правового акта. Зазначений інститут формується за допомогою 

різноманітних законів та підзаконних нормативно-правових актів, що належать до 

різних галузей права. Система джерел права щодо регулювання правовідносин у 

сфері протидії екстремізму в Україні, як наголошує вітчизняна дослідниця В.Д. 

Гожій, охоплює як внутрішньодержавні, так і міжнародні нормативні правові акти, 

при цьому останні чинять принциповий вплив на формування вітчизняного 

антиекстремістського законодавства. А положення Конституції є тією 

основоположною юридичною базою, яка формує вектор для його вдосконалення 

[19, с. 152]. 

За умов зростання загрози та поширення протягом останніх років в Україні 

екстремістських проявів існує нагальна потреба в організації належної протидії 

екстремізму, важливою передумовою чого виступає наявність спеціального  

законодавства у цій сфері. Вітчизняні дослідники неодноразово звертали увагу на 

необхідність ухвалення спеціального антиекстремістського закону. Український 

дослідник Д.В. Дорохін вважає, що однією з основних причин, що визначають в 

правовій державі успіх попередження, виявлення та припинення можливих проявів 

екстремістського характеру, є створення національного законодавства, адекватного 

соціально-політичній та кримінальній обстановці в країні [5, c. 4]. 

На необхідність більш жорсткої реакції кримінального закону щодо 

екстремізму звертається увага в численних наукових і публіцистичних працях, і цей 

підхід повинен знайти схвалення [107, c. 21]. Український вчений Д.В. Дорохін 

вважає, що необхідно бути готовими до протидії масовим проявам екстремізму, 

особливо коли вони носять політичний характер і спрямовані на масові порушення 

громадського порядку та громадської безпеки [5, c. 4]. Разом з тим внаслідок 

відсутності цілісної державної політики протидії екстремізму, діяльність органів 

державної влади у цьому процесі недостатньо ефективна [75, c. 69]. 
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Дослідженню окремих аспектів становлення законодавства України у сфері 

протидії екстремістським злочинам присвятили свої праці Ю.В. Безсусідня, А.М. 

Благодарний, В.Д. Гожій, Д.В. Дорохін, Ю.Б. Ірха, В.П. Климчук, В.В. Колосков, 

В.Н. Кубальський, Т.Є. Леоненко, В.Л. Ортинський, С.Я. Лихова, А.С. Політова, 

А.Ю. Прозоров, Н.А. Савінова, М.П. Стрельбицький, В.Л. Тиква, М.В. Шутий, О.А. 

Чуваков та інші українські вчені.  

Одним із актуальних завдань розвитку вітчизняного права є розробка 

нормативної основи протидії екстремізму в різних його проявах [154, с. 37]. 

Створення в Україні ефективної правової бази для протидії екстремізму – вимога 

часу, яку необхідно неодмінно виконати, оскільки зволікання з правовим 

регулювання цієї сфери може призвести до непоправних наслідків [9, с. 141]. З 

іншого боку, на думку деяких українських фахівців у галузі адміністративного 

права, надмірне нормативно-правове перевантаження будь-якої діяльності, в тому 

числі й пов’язаної з протидією екстремізму, неодмінно призводить до звуження прав 

і свобод громадян та громадянських інституцій [19, c. 34].  

З врахуванням наведеного серед деяких науковців, які не підтримують 

введення кримінальної відповідальності за екстремізм (екстремістську діяльність), 

поширена думка про те, що cпеціальні «антиекстремістські» норми влада може 

використовувати для боротьби з опозицією та інакомисленням. Відомий кримінолог 

В.В. Лунєєв зазначав, що криміналізація екстремізму у РФ відкрила необмежені 

можливості для тиску, зокрема переслідування інакодумців [320, c. 392]. 

Український вчений Ю.Б. Ірха вважає дуже важливим, щоб кампанії з протидії 

проявам екстремізму в Україні не перетворились на тотальні війни з 

інакомисленням [9, c. 141]. За таких обставин, як стверджує український вчений 

Б.М. Петренко, ознаки екстремізму можуть бути нав’язані будь-якому опозиційному 

рухові, який здійснює своє право на свободу поведінки чи думки в нестандартний 

спосіб [321, c. 648].  

Європейська комісія за демократію через право («Венеціанська комісія») у 

зв’язку з ухваленням антиекстремістського закону в РФ звертала увагу на 

необхідність дотримання принципів сталості та пропорційності, що дозволило б 

уникнути будь-якого свавілля. Антиекстремістський закон може сприяти 
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накладенню невідповідних обмежень на основні права і свободи, які гарантуються 

Європейською конвенцією про захист прав людини (особливо статей 6, 9, 10 і 11), і 

порушенню принципів законності, необхідності і пропорційності [304, c. 107]. 

Доцільно, на наш погляд, виходити з того, що будь-які визначення екстремізму 

повинні містити такі формулювання, які б не дозволяли у ході правозастосування 

застосовувати його розширювальне тлумачення з метою необґрунтованого 

обмеження прав і свобод. Поняття екстремізму повинен передбачати спеціальний 

закон про протидію екстремізму, який необхідно розробити [322, c. 25]. Отже, 

закріплене у законі визначення екстремізму не повинно надавати можливості 

правоохоронним органам зловживати cвоїми повноваженнями у своїй діяльності, 

пов’язаній з протидією цьому негативному явищу. 

Український дослідник Ю.Б. Ірха звертає увагу на те, що відсутність належного 

правового регулювання питань протидії екстремізму є причиною виникнення 

великої кількості проблем. Однією з них є складність кваліфікованого розмежування 

громадських акцій протесту (мітингів, походів, демонстрацій тощо), які дозволені 

Конституцією і законами України і спрямовані на відстоювання та захист прав і 

свобод людини, від масових акцій громадянської непокори, метою яких є 

розпалювання етнічної, політичної, релігійної та соціальної ворожнечі, в тому числі 

і повалення існуючого державного чи суспільного устрою [9, c. 140-141].  

Підтримуємо позицію вітчизняної дослідниці з проблем екстремізму В.Д. Гожій 

у тому, що відсутність правового вектору, спрямованого на вироблення правових 

основ протидії екстремізму, свідчить про відсутність комплексної збалансованої 

державної політики у згаданому напрямку. Тому, на переконання вченої, на 

теперішній час існує нагальна потреба у виробленні концептуальних основ правової 

політики щодо протидії екстремізму та визначення державної позиції стосовно 

цього соціально небезпечного явища у вигляді формування відповідного 

законодавчого підґрунтя [19, c. 35].  

Деякі українські вчені звертають свою увагу на проблеми правової протидії 

окремим різновидам екстремізму. Так, професор В.Л. Ортинський у зв’язку з 

недостатністю законодавчою опрацьованістю процесів державного реагування на 

кримінальний антидержавний екстремізм пропонує виділення цієї групи 
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екстремістської діяльності як самостійного предмета законодавчого регулювання в 

Україні [121, c. 6]. Інший український вчений – Д.В. Дорохін на основі проведеного 

дисертаційного дослідження сформулював пропозиції, пов’язані з удосконаленням 

законодавства у сфері протидії релігійному екстремізму [1, c. 214-215]. 

Вітчизняний фахівець у галузі адміністративного права В.В. Майоров на основі 

проведеного дисертаційного дослідження дійшов висновку про необхідність 

прийняття закону «Про боротьбу з екстремізмом». Даний закон, на його думку, має 

носити рамочний характер, у ньому мають бути визначені основні поняття, суб’єкти, 

їх завдання і напрями антиекстремістської діяльності. Основним рисами, якими має 

характеризуватися даний закон: превентивність, наявність норм прямої дії, 

несуперечність іншим законам, що стосуються питань боротьби з екстремізмом, 

передбачення чітких механізмів реалізації закону [323, c. 10]. 

Ухвалення Закону України «Про боротьбу з екстремізмом», як зазначає 

вітчизняний вчений В.В. Колосков, є нагальною потребою для нашої держави, 

українського суспільства та Європи загалом. Відповідно, потрібно внести й зміни до 

КК України [42, с. 77]. Варто у цілому підтримати наведену пропозицію вченого, 

але слід при цьому врахувати те, що словосполука «боротьба з екстремізмом» 

етимологічно не охоплює усього комплексу необхідних дій проти екстремізму, 

зокрема, запобіжні заходи.  

Щодо відображення змісту діяльності, спрямованої проти екстремізму, термін 

«протидія» є більш точним порівняно з іншими термінами, у тому числі і з терміном 

«боротьба». Такий висновок випливає, виходячи із дослідження семантики слів 

«боротьба» та «протидія». На вказану обставину вітчизняні вчені вже звертали увагу 

при проведенні кримінально-правових та кримінологічних досліджень [324, с. 234]. 

У тих випадках, коли мова йде про діяльність, яка охоплюється поняттям 

«протидія негативному явищу», в якості очікуваного результату виступають, як 

правило, послідовні поетапні блокування, локалізація і подолання негативного 

явища з метою зменшення його шкоди для суспільства, а в ідеалі – повне його 

викорінення. Що стосується способів і засобів ефективної протидії негативному 

соціальному явищу, то вони в більшості своїй мають юридичну форму, але при 

цьому – соціологічні, економічні, політологічні, культурологічні та навіть 
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філософські засади. Цим науковим підставам повинна відповідати сукупність 

законів і підзаконних нормативних правових актів, що утворюють законодавчу базу 

протидії [325, с. 804]. 

В.Д. Гожій у дисертаційному дослідженні «Адміністративно-правове 

забезпечення протидії екстремізму в Україні» не оминула увагою питання 

визначення поняття «протидія екстремізму», запропонувавши трактувати зазначену 

правову дефініцію як діяльність суб’єктів протидії екстремізму, спрямовану на 

виявлення і подальше усунення причин екстремістських проявів, а також на 

попередження, припинення, розкриття і розслідування правопорушень 

екстремістської спрямованості, мінімізацію та (або) ліквідацію наслідків 

екстремізму [19, c. 167-168]. 

Визначення поняття «протидія екстремізму» містить ст. 1 Модельного закону 

щодо протидії екстремізму, прийнятого 14 травня 2009 року на засіданні 

Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць СНД [134]. Протидія екстремізму – 

це діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, спрямована на 

захист основ конституційного ладу, прав і свобод людини і громадянина, 

забезпечення цілісності та національної безпеки держави, виявлення та усунення 

причин і умов, які сприяють проявам екстремізму, а також на попередження, 

виявлення, припинення екстремістської діяльності та ліквідацію її наслідків. 

Враховуючи наведене, поділяємо підхід української вченої А.С. Політової, яка 

вважає вкрай необхідною розробку Закону України «Про протидію екстремістській 

діяльності» з метою розробки єдиного понятійного апарату системи протидії 

екстремістській діяльності. Це дозволить, на її думку, сформувати в Україні єдиний 

підхід різних державних органів, інститутів громадянського суспільства до 

розуміння сутності й змісту екстремізму як загрози правам людини та національній 

безпеці, його взаємозв’язку з соціальними суперечностями та конфліктами, ролі в 

цьому комплексі зовнішніх та внутрішніх чинників [220, с. 177-178].  

Подібну думку з цього приводу висловлює український вчений М.С. Капінос. 

Вчений наголошує на необхідності вдосконалення законодавчої бази (ухвалення 

закону «Про протидію екстремізму», в якому буде визначено фундаментальні 

поняття у сфері протидії екстремізму, класифікацію екстремістської діяльності через 
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її види та форми, основні напрями, принципи та способи протидії екстремізму, 

суб’єкти такої протидії, загальні положення про відповідальність за здійснення 

екстремістської діяльності та за окремі види протиправних дій), що сприятиме 

нейтралізації негативної діяльності націоналістичних, міжетнічних, релігійно-

політичних угрупувань, зменшенню числа злочинів, і, у свою чергу, призведе до 

зняття соціальної напруги в суспільстві [75, c. 72].  

Разом з тим в юридичній літературі існує думка, що відсутня нагальна потреба 

у прийнятті профільного законодавчого акту щодо протидії екстремізму. Російський 

дослідник С.О. Боголюбов аргументував висловлену позицію тим, що переважна 

більшість складів протиправних діянь у сфері протидії екстремізму вже визначені 

кримінальним законом та законодавством про адміністративну відповідальність [18, 

с. 96-98]. 

Не можна залишити поза увагою ту обставину, що на початку 2000-х рр. 

законодавчими органами Молдови, Таджикистану, Казахстану, Білорусі розроблені 

концепції і ухвалені закони про протидію екстремізму, які містять визначення таких 

понять, як «екстремізм», «екстремістська діяльність», «екстремістська організація», 

«екстремістські матеріали», «протидія екстремізму». У вказаних законах, крім того, 

визначено:  

- правові основи діяльності держави з протидії екстремізму;  

- принципи і напрями протидії екстремізму;  

- перелік суб’єктів протидії екстремізму та їх повноваження;  

- порядок визнання організації екстремістською, механізм заборони її 

діяльності та ліквідації;  

- порядок і методи протидії виданню та розповсюдженню екстремістської 

літератури, створення реєстру екстремістських матеріалів;  

- порядок недопущення здійснення екстремістської діяльності при проведенні 

масових заходів;  

- порядок обліку екстремістських організацій і осіб, які притягувалися до 

відповідальності за вчинення екстремістської діяльності;  

- принципи і порядок недопущення фінансування екстремізму;  



176 

 

- відповідальність громадян і осіб без громадянства за здійснення 

екстремістської діяльності;  

- пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії 

екстремізму і т.д. [19, с. 83-84]. 

Аналізуючи проблеми правового забезпечення протидії екстремізму в Україні, 

В.Д. Гожій у своєму дисертаційному дослідженні зробила висновок про те, що 

розміщення антиекстремістських правових заборон у різних законодавчих актах не 

сприяє якісній та повноцінній протидії цьому суспільно небезпечному явищу, 

робить систему організаційно-правового забезпечення з протидії екстремізму 

малоефективною [19, c. 82]. 

Необхідну передумову розробки законодавства у сфері протидії 

екстремістським злочинам становить визначення сутності екстремізму. На жаль, 

щодо розуміння екстремізму та його злочинних проявів в юридичній літературі, як 

вже зазначалось, наявні різні підходи серед українських вчених та фахівців. 

Аналізуючи питання законодавства у сфері протидії екстремізму, Д.О. Степаненко 

та М.О. Мушинський цілком слушно звертають увагу на те, що воно повинно мати 

наукове підґрунтя, грунтуватися на комплексному соціологічному, економічному, 

культурологічному, юридичному, релігієзнавчому, психологічному та 

політологічному аналізі цього складного політики-соціального і правового 

феномену – екстремізму – у всіх його проявах. Підсумки такої наукової роботи 

необхідно, на думку вчених, втілити у формі доктрини. Розроблена державою (тобто 

офіційна) доктрина, в свою чергу, впроваджується у відповідний сегмент правової 

політики і виражається в документах політико-правового характеру (концепції, 

стратегії тощо) [325, c. 805]. 

У кандидатській дисертації українського вченого Д.В. Дорохіна, присвяченій 

релігійному екстремізму, розроблено трирівневу систему законодавчого 

забезпечення запобігання релігійному екстремізму, яка передбачає прийняття, по-

перше, закону про попередження екстремістських злочинів; по-друге, нормативно-

правових актів, що регулюють попередження однорідних правопорушень і 

забезпечують, зокрема загальну ранню профілактику кримінального релігійного 

екстремізму; по-третє, комплексне реформування наявної системи нормативних 
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правових актів, що регламентують профілактику кримінального релігійного 

екстремізму, з метою усунення суперечностей та прогалин в цій системі [5, c. 19].  

Професор М.І. Мельник, розглядаючи питання нормативно-правового 

регулювання протидії корупції, доводить, що логіка формування законодавчої бази 

мала здійснюватись за схемою: Концепція – програма – закон – підзаконні акти [324, 

с. 308]. Утім, незважаючи на загалом схвальне ставлення деяких вчених до 

наведених пропозицій при формуванні вітчизняної антиекстремістської 

законодавчої бази [209, с. 196], вважаємо доцільним більш детально проаналізувати 

запропонований підхід.  

З урахуванням особливого значення питання щодо протидії екстремізму на 

регіональному рівні, зокрема, в Донецькій та Луганській областях, пропонувалось 

розробити регіональну Концепцію про протидію екстремізму і створити відповідні 

організаційні форми її реалізації [19, c. 91]. На підставі проведеного на 

дисертаційному рівні дослідження В.Д. Гожій  вважає за доцільне акцентувати увагу 

законотворця на підготовці та впровадженні Стратегії з протидії екстремізму. 

Зазначений документ має стати основоположним для органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, який визначить мету, завдання та основні 

напрями державної політики в сфері протидії екстремізму з урахуванням викликів та 

загроз, які стоять перед Україною. У Стратегії з протидії екстремізму потребують, 

на думку вченої, докладного врегулювання питання, пов’язані із визначенням: а) 

основних джерел виникнення загроз екстремізму; б) мети, завдань та основних 

напрямків державної політики у сфері протидії екстремізму; в) механізму реалізації 

Стратегії з протидії екстремізму (план заходів щодо реалізації цієї Стратегії 

розробляє і затверджує КМУ) тощо [19, c. 166, 168, 212].  

Вітчизняний дослідник В.В. Майоров цілком слушно зазначав з цього приводу, 

що має бути сформована єдина концепція боротьби з екстремізмом задля того, щоб 

створювані нормативні акти, що регламентують боротьбу з окремими його видами, 

зокрема і тероризмом, не дублювали один одного [323, c. 10].  

Натомість українська вчена К.М. Рудой запропонувала ухвалити 

загальнодержавну комплексну програму боротьби з екстремізмом в Україні [56, c. 

232]. Українська вчена В.Д. Гожій звертає увагу на наявність серйозних проблем у 
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сфері забезпечення взаємодії органів державної влади по боротьбі з екстремізмом. 

Очевидно, що без узгоджених дій органів державної влади боротися з екстремізмом 

вкрай складно. Безсистемності та нескоординованості дій органів державної влади 

сприяє, на думку української дослідниці В.Д. Гожій, відсутність державної програми 

протидії екстремізму, яка повинна бути основою для вдосконалення законодавства 

та проведення організаційно-управлінських заходів у сфері протидії екстремізму, а 

також для проведення інформаційної роботи, спрямованої на формування стійкої 

громадської думки щодо відторгнення екстремізму [19, c. 158]. Разом з тим, в 

контексті розуміння екстремізму як соціального явища та правової категорії 

зазначені пропозиції свідчать про неточність та непослідовність у використанні 

авторкою понять «боротьба» та «протидія». 

Система протидії екстремістській діяльності в Україні, як стверджує Ю.Б. Ірха,  

має розроблятися на підставі Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту 

України з урахуванням положень Стратегії національної безпеки України та 

Стратегії воєнної безпеки України. Нормативно ця система, на його думку, має бути 

визначена у державній програмі з протидії екстремістській діяльності та 

затверджуватися Президентом України за поданням РНБО України [103, c. 99]. 

Деякі російські вчені у своїх дослідженнях констатують проблему відсутності 

як у доктрині, так і на законодавчому рівні загальновизнаної концепції протидії 

екстремізму [14, с. 193], яка актуальна також для нашої держави. На наш погляд, 

система антиекстремістського законодавства України має розроблятися на основі 

визначеної системи суб’єктів протидії екстремізму. Служба безпеки України, як 

пише Ю.Б. Ірха, має бути відповідальною за розробку цього документа, для чого в 

законах слід додатково визначити її як головного суб’єкта протидії екстремізму в 

Україні. На підставі затвердженого документа доцільно, на його думку, на рівні 

КМУ затвердити національний план протидії екстремістській діяльності (на кшталт 

Плану дій щодо попередження войовничого екстремізму, розробленого 

Генеральним Секретарем ООН, або Плану дій щодо протидії насильницькому 

екстремізму та радикалізації, які ведуть до тероризму, розробленого Комітетом 

Міністрів РЄ). У державній програмі та національному плані дій щодо протидії 

екстремістській діяльності мають визначатися детермінанти екстремізму, принципи, 
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форми, способи та методи протидії екстремістській діяльності, суб’єкти протидії 

проявам екстремізму, розмежування їх компетенції, напрями взаємодії між ними та 

іноземними партнерами [103, c. 99]. 

На основі вивчення позитивного зарубіжного досвіду вітчизняний дослідник 

Д.В. Дорохін на рівні дисертаційного дослідження, присвяченого питанням 

запобігання релігійного екстремізму, обґрунтував основні пріоритетні напрями 

удосконалення українського законодавства в контексті вироблення необхідної 

державної програми, як інституційної державної політики з протидії релігійному 

екстремізму, яка дасть змогу повною мірою використовувати потенціал 

правоохоронних органів, державних і громадських інституцій з виявлення та 

припинення екстремістської діяльності. При виробленні державної політики 

боротьби з релігійним екстремізмом, потрібно використовувати, на його думку, 

комплекс взаємопов’язаних заходів: нормативна база, соціально-економічні важелі, 

силові методи. При цьому, необхідна консолідація зусиль всіх суб’єктів: держави, 

громадянського суспільства, релігійних організацій, кожного громадянина [5, c. 7].  

На наш погляд, процес вдосконалення вітчизняного антиекстремістського 

законодавства має здійснюватися за наступними основними напрямами:  

1) розробка проєктів міжнародних антиекстремістських конвенцій;  

2) розробка спеціальних та вдосконалення чинних норм Кримінального 

кодексу, які передбачають відповідальність за злочини, пов’язані з можливими 

проявами екстремізму;  

3) розробка і вдосконалення норм, які виконують певну профілактичну роль 

щодо екстремізму;  

4) нормативне врегулювання діяльності органів державної влади та їх окремих 

структур щодо протидії екстремізму [326, c. 7]. 

Оскільки протидія екстремізму, як явища переважно міжнародного характеру, 

стосується інтересів багатьох держав, вона має здійснюватися на основі 

міжнародного співробітництва. Як вже зазначалось, міжнародне право потребує 

нормативного акту, яке регулює боротьбу з екстремізмом. У такому випадку 

необхідно, на наш погляд, досягти консенсуального на рівні світового 

співтовариства розуміння сутності екстремізму та його злочинних форм проявів, що 
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вимагає розробки під егідою ООН універсальної всеохоплюючої конвенції, 

присвяченої питанням протидії цьому явищу.  

Інший підхід може полягати у необхідності розробки під егідою ООН 

міжнародних антиекстремістських конвенцій, присвячених окремим різновидам 

екстремізму (політичному, релігійному тощо). У цьому зв’язку набуває актуальності 

підхід вітчизняного дослідника А.В. Носача про те, що ефективність протидії 

екстремізму насамперед залежить від універсальності застосовуваних механізмів, 

які можуть знайти своє вираження у правових і організаційних заходах, серед яких – 

уніфікація антиекстремістського законодавства [7, c. 21-22]. 

З метою ефективної боротьби з екстремізмом і тероризмом правовими засобами 

необхідно, як слушно пропонує В.Д. Гожій, чітко виявити ті їх ознаки, які 

піддаються зовнішньому контролю, закріпити в диспозиціях конкретних правових 

норм, які встановлюють юридичну відповідальність [19, c. 54]. У юридичній 

літературі, як зазначає вітчизняний дослідник А.М. Благодарний, простежуються 

два основних підходи до правової регламентації протидії екстремізму [119, с. 10]. 

Так, деякі науковці, ураховуючи, що екстремістська діяльність створює передумови 

для здійснення терористичної діяльності, пропонують передбачити відповідні зміни 

з метою закріплення визначення таких понять, як: «екстремізм», «екстремістська 

діяльність», «екстремістські матеріали» у Законі України «Про боротьбу з 

тероризмом» [92, с. 64].  

Натомість С.В. Борисов звертає увагу на те, що поняття екстремістської 

діяльності (екстремізму) не повинно охоплювати діяння, які належать до 

терористичної діяльності, оскільки ефективна протидія кожному з цих негативних 

соціально-правових явищ вимагає чіткого їх розмежування на законодавчому рівні, 

формування комплексу специфічних заходів попередження та припинення 

відповідних діянь [71, c. 17].  

Деякі вчені доводять «нерозривне буття екстремізму і тероризму … у поєднанні 

з їх нетотожністю та відмінністю». Виявлений нерозривний онтологічний 

діалектичний взаємозв’язок двох явищ визначає неефективність протидії їм 

поодинці. Однак це зовсім не зумовлює ідентичність механізму протидії двом 

зазначеним явищам, вимагає більш детального врахування їх специфіки [327, с. 207-
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208]. Подібну думку висловила вчена В.Д. Гожій, яка звертає увагу на те, що 

виявлення діалектичної єдності деструктивних явищ екстремізму й тероризму 

обумовлює, по-перше, неприпустимість їх змішування (в тому числі і в контексті 

реалізації ідентичних механізмів боротьби з екстремізмом і тероризмом); по-друге, 

неефективність боротьби з кожним із явищ ізольовано, без урахування їх 

взаємообумовленості [19, c. 67]. 

У цьому зв’язку поділяємо підхід української дослідниці В.Д. Гожій, яка, 

керуючись необхідністю чіткого відмежування тероризму (терористичної 

діяльності) від усіх інших проявів екстремізму, належить до прибічників правового 

закріплення поняття «екстремізм». Це дозволить, на її думку, не тільки забезпечити 

їх однакове розуміння, але й виявляти, доводити і попереджати будь-які посягання в 

різних сферах суспільних відносин, кваліфікуючи їх як екстремістські або 

терористичні. У кримінально-правовому аспекті, як стверджує вчена, існує 

необхідність чіткого відмежування протиправних діянь екстремістської 

спрямованості від терористичних правопорушень шляхом законодавчого 

закріплення відповідних переліків із визначенням конкретних складів злочинів 

названих категорій [19, c. 61]. Останнє з наведених тверджень авторки, на нашу 

думку, не позбавлене деяких дискусійних моментів, оскільки в такому разі деякі 

суспільно небезпечні посягання можуть належати водночас до терористичних та 

екстремістських злочинів. І навіть запропонований В.Д. Гожій перелік таких 

злочинів [19, c. 62] це підтверджує. 

Підхід до правової регламентації протидії екстремізму, який слід визнати 

доцільним, полягає в ухваленні спеціального антиекстремістського закону та 

спеціальних антиекстремістських норм в КК України.  

Зокрема, у 2002 році на розгляді у ВРУ перебував законопроєкт «Про протидію 

політичному екстремізму». 10 липня 2007 року у ВРУ був зареєстрований інший 

законопроєкт – «Про протидію екстремізму». 11 січня 2008 року у ВРУ був 

зареєстрований законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо посилення відповідальності за прояви екстремізму, ксенофобії, 

антисемітизму, расової і релігійної нетерпимості)». Як зазначає вітчизняний 

дослідник В.П Климчук,  визначення екстремізму та екстремістської діяльності у 
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вказаних законопроєктах тотожні, вони не містять ані критеріїв розмежування 

екстремізму і тероризму, екстремістської та терористичної діяльності, ані 

обґрунтування визначення відповідальності за такі правопорушення в окремому 

Законі [328].  

В Україні планувалось законодавчо закріпити поняття «екстремізм» і 

запровадити кримінальну відповідальність за екстремістську діяльність. На розгляд 

ВРУ вже вносилася низка законопроєктів, спрямованих на криміналізацію (та 

встановлення адміністративної відповідальності) проявів екстремізму, зокрема, до 

них належать законопроєкти № 3618 від 15 січня 2009 року, № 5247 від 20 жовтня 

2009 року, № 5247-1 від 12 листопада 2009 року, № 5276 від 26 жовтня 2009 року, № 

4189 від 7 грудня 2009 року, № 4745 від 11 березня 2010 року, № 4745-1 від 19 

березня 2010 року, № 8149 від 22 лютого 2011 року тощо. Варто зазначити, що 

відповідні законопроєкти розроблялись і вносились протягом 1997-2013 рр. Проте 

жоден із них не був ухвалений ВРУ як закон.  

Помітною спробою на законодавчому рівні внести ясність у питанні 

категоріально-понятійного апарату у сфері протидії екстремізму став розроблений і 

поданий у 2013 році проєкт Закону «Про протидію екстремізму» [329], який 

передбачав внесення відповідних змін до низки чинних законів та кодексів, містив 

визначення екстремізму, видів і форм екстремістської діяльності, екстремістської 

організації та екстремістських матеріалів. Цей законопроєкт у 2014 році було 

відкликано. 

Український науковець Ю.Б. Ірха з цього приводу зауважив, що недосконала 

законопроєктна робота зумовила виникнення правових прогалин у цій сфері, що до 

сьогодні унеможливлює здійснення ефективної протидії екстремізму правовими, 

демократичними методами [9, c. 139]. Відсутність антиекстремістського закону, на 

на переконання В.Д. Гожій, обумовлюється наступними взаємопов’язаними 

причинами:  

- неготовність українського суспільства до усвідомлення реальності загроз і 

викликів з боку суб’єктів екстремізму;  
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- відсутність фундаментальних наукових розробок і досліджень з проблем 

поширення радикалізму й екстремізму, які б розкривали його сутнісні 

характеристики, форми прояву, методи реалізації екстремістських ідеологій тощо;  

- висвітлення проблем запобігання та протидії проявам радикалізму та 

екстремізму в чинному законодавстві України має спорадичний, загальний, а в 

окремих випадках, і невизначений характер;  

- неналежне вивчення досвіду інших країн у сфері протидії проявам 

екстремізму в частині, яка стосується правового забезпечення антиекстремістського 

діяльності держави та уповноважених нею органів;  

- використання термінології та фразеологічних конструкцій, які стосуються 

визначення сутності екстремізму, з популістською метою, зокрема, для позначення 

своїх політичних опонентів. Як наслідок, це призводить до дискредитації самої ідеї 

розробки і прийняття антиекстремістського законодавства;  

- обґрунтовані побоювання різних суб’єктів політики щодо можливих спроб 

перетворення антиекстремістського законодавства в інструмент утиску політичної 

опозиції;  

- пасивна позиція України щодо участі в міждержавних, регіональних і 

міжнародних проєктах з протидії екстремізму [19, c. 82-83].  

Варто нагадати про одну зі спроб встановити спеціальну кримінальну 

відповідальність за екстремістську діяльність у КК України. Зокрема, 16 січня 2014 

року Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки 

громадян» № 721-VІІ КК України було доповнено статтею 1101 «Екстремістська 

діяльність» (виключена на підставі Закону України № 767-VІІ від 23.02.2014 р.) 

[330]: 1. Виготовлення, зберігання з метою збуту чи розповсюдження, а також збут 

чи розповсюдження екстремістських матеріалів, у тому числі через ЗМІ, мережу 

Інтернет, соціальні інтернет-мережі, використання чи демонстрування 

екстремістських матеріалів перед масовим зібранням людей, у тому числі на зборах, 

мітингах, під час вуличних походів, демонстрацій, публічні висловлювання чи 

заклики екстремістського характеру, а також фінансування зазначених дій або інше 

сприяння їх організації чи здійсненню, у тому числі шляхом надання інформаційних 
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послуг, грошових коштів, нерухомості, навчальної, поліграфічної чи матеріально-

технічної бази, телефонного, факсимільного чи інших видів зв’язку, за відсутності 

ознак більш тяжкого злочину, – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до 

вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

екстремістських матеріалів. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно, – караються штрафом від однієї до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 

трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією 

екстремістських матеріалів. 

Примітка: під екстремістськими матеріалами слід розуміти призначені для 

оприлюднення документи на паперових, електронних чи будь-яких інших носіях, 

що містять інформацію екстремістського характеру, тобто закликають, 

обґрунтовують чи виправдовують необхідність здійснення діяльності щодо 

планування, організації, підбурювання, підготовки або вчинення дій з метою 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, посягання на 

територіальну цілісність, недоторканність, суверенітет держави, насильницького 

захоплення або утримання влади чи владних повноважень, незаконного втручання в 

діяльність або перешкоджання законній діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, виборчих комісій, 

громадських об’єднань, їх посадових чи службових осіб, закликають, обґрунтовують 

чи виправдовують необхідність розпалювання соціальної, расової, національної, 

етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі та ненависті, здійснення масових 

заворушень, порушення громадського порядку, хуліганських дій та актів вандалізму 

з мотивів соціальної, расової, національної, етнічної, мовної чи релігійної ворожнечі 

та ненависті, порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, у тому числі пряме 

чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв 

людини і громадянина за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками, пропаганду виключності, 

переваги чи неповноцінності людини (соціальної групи) за ознакою її соціальної, 
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расової, національної, етнічної, мовної, релігійної належності або ставлення до 

релігії [331]. 

Український вчений-юрист В.П. Климчук стверджує, що чинна в Україні 

нормативно-правова база є достатньою для протидії екстремістській діяльності. Він 

вважає, що у разі введення в КК відповідальності за екстремістські діяння, такі 

норми утворюватимуть небажану конкуренцію з положеннями антитерористичного 

законодавства України та відповідними статтями КК [328]. З таким підходом у 

повній мірі не можна погодитись. Як вже зазначалось, екстремізм вимагає 

спеціальних заходів протидії та як специфічне негативне явище не може 

ототожнюватися з тероризмом. Крім того, чинна в Україні нормативно-правова база 

протидії тероризму не утворює необхідну основу для протидії екстремізму у всіх 

його проявах.  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року» від 23 лютого 2014 

року № 767-VІІ зазначену статтю було виключено з КК України [330]. На нашу 

думку, назва виключеної статті «Екстремістська діяльність» охоплювала ширше 

коло діянь, ніж було передбачено змістом її диспозиції. Виключення даної статті 

пов’язувалось з тим, що положення статті виписані недостатньо зрозуміло, і це, в 

свою чергу, могло спричинити випадки її застосування щодо людей, які не вчинили 

жодних суспільно небезпечних діянь. Наприклад, за розповсюдження через 

соціальні інтернет-мережі матеріалів, які містять ознаки розпалювання соціальної 

ворожнечі, можуть бути притягнені особи, незадоволені проявами соціальної 

нерівності (як-от представники «Податкового Майдану»), а за публічні 

висловлювання екстремістського характеру – особи, які з мотивів утиску їхніх 

мовних прав як представників титульної нації чи, навпаки, національної меншини, 

будуть закликати до проведення мирних масових акцій [8, c. 183]. 

В будь-якому випадку варто виходити з того, що основним правовим засобом 

протидії екстремістським злочинам виступає закон про кримінальну 

відповідальність. Український вчений Д.В. Дорохін цілком слушно зазначив, що у 

науковій літературі проблеми кримінально-правових заходів протидії злочинам, 
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пов’язаним з релігійним екстремізмом, майже зовсім не висвітлюються [1, c. 169]. 

Зазначене твердження, на наш погляд, стосується інших різновидів екстремізму. 

В контексті імплементації зарубіжного досвіду запобігання злочинам релігійної 

екстремістської спрямованості, Д.В. Дорохін запропонував доповнити КК України 

статтею 2551 під назвою «Створення екстремістської організації» [5, c. 17] або 

«Організація діяльності екстремістської організації» [1, c. 214]. Такі пропозиції 

мають право на існування і вимагають ретельного вивчення на предмет 

впровадження у законодавство. Натомість вітчизняний дослідник В.М. Шутий з 

метою передбачити відповідальність за створення екстремістських організацій 

запропонував внести відповідні зміни до КУпАП [332, c. 59-60]. Утім помилковість 

такої пропозиції виглядає очевидною, враховуючи ступінь суспільної небезпеки 

такого діяння. 

Крім того, Д.В. Дорохін запропонував внести доповнення до Закону України 

«Про свободу совісті та релігійні організації» в питанні, яке стосується 

встановлення точних критеріїв, відповідно до яких релігійне об’єднання повинно 

вважатися екстремістським, що є надзвичайно важливим кроком на шляху адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС з імплементацією використання 

позитивної практики правоохоронних органів зарубіжних держав щодо запобігання 

злочинам релігійної екстремістської спрямованості [1, c. 214-215].  

О.В. Петрянін на основі проведеного дослідження запропонував главу 29 

«Злочини проти основ конституційного ладу та безпеки держави» КК РФ доповнити 

самостійним складом злочину «Екстремістське посягання на особу», який 

передбачатиме відповідальність за посягання на особу з мотивів політичної, 

ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи з 

мотивів ненависті або ворожнечі щодо соціальної групи. Дана стаття буде, на його 

думку, виступати універсальною нормою, яка охоронятиме життя та здоров’я особи 

в разі посягання, що грунтується виключно на екстремістській мотивації, 

визначаючи при цьому правильну розстановку об’єктів кримінально-правової 

охорони, де життя і здоров’я виступають в якості додаткових або факультативних 

об’єктів [14, c. 239-240]. Криміналізація даного діяння повинна мати своїм 

наслідком, на думку вченого, виключення зі статей 105, 111, 112, 115, 116, 117, 119 
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КК РФ такої кваліфікуючої ознаки, як «вчинення злочину з мотивів політичної, 

ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті або ворожнечі чи за 

мотивами ненависті або ворожнечі щодо соціальної групи» [14, c. 240]. Така 

пропозиція вченого є дискусійною, але разом з тим має право на існування.  

Найбільше проблем, які стосуються підвищення ефективності кримінально-

правової протидії розглядуваному явищу, пов’язано з питанням про доцільність 

самостійної криміналізації екстремізму (екстремістської діяльності). У цьому 

зв’язку заслуговують на увагу пропозиції українського вченого О.А. Чувакова, який 

диспозицію статті 109 КК України пропонує викласти у наступній редакції: 

«Політичний екстремізм.  

1. Дії, учинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 

або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, – … . 

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу 

або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із 

закликами до вчинення таких дій, – … .  

3. Організація збройного повстання з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, а так само збройний опір 

урядовим військовим підрозділам, покликаним відновити конституційний 

правопорядок, а також активна участь у збройному повстанні або змова про 

вчинення зазначених дій, – … .  

4. Публічні заклики до збройного повстання з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади чи до збройного 

опору урядовим військовим підрозділам, покликаним відновити конституційний 

правопорядок, а так само розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення 

таких дій, – … . 

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою й четвертою цієї статті, 

учинені представником влади, або повторно, або організованою групою, або з 

використанням засобів масової інформації, – … . 

6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, 

передбачений цією статтею, якщо вона вчасно й добровільно повідомила органам 
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державної влади про вчинене, чим сприяла запобіганню подальшій шкоді інтересам 

України, а також якщо її дії не містять ознак іншого складу злочину» [333, с. 25-26].  

Аналізуючи відповідну проблематику, треба зазначити, що кримінальна 

відповідальність за політичний екстремізм як явище взагалі неможлива, а може 

наставати лише за конкретні злочинні діяння, в яких він проявляється. Вважаємо, 

що спроби звести політичний екстремізм до конкретного складу злочину є хибними 

за своєю суттю і юридично необгрунтованими.  

А.А. Можегова уточнює, що термін «екстремізм» у КК РФ не використовується 

у зв’язку з тим, що екстремізм – явище багатоаспектне, яке має різні форми прояву. 

КК, на думку вченої, не може передбачати відповідальність за «екстремізм» як 

явище, оскільки елементи складів злочинів у кримінальному законі повинні бути 

чітко та вичерпним чином визначені [65, c. 21].  

Український дослідник проблем екстремізму Ю.Б. Ірха зазначає, що дії 

екстремістів є ідеологічно вмотивованими й охоплюються різними складами 

адміністративних правопорушень чи злочинів, а тому виокремлювати їх в окремий 

склад правопорушення недоцільно. Вчений зробив слушний висновок про 

недоцільність криміналізації екстремізму, оскільки вона хоч і дозволяє застосувати 

до відповідних фізичних та юридичних осіб заходи кримінально-правового і 

кримінально-процесуального впливу, однак не вирішує проблем щодо 

профілактики, запобігання та нейтралізації екстремістських проявів [103, c. 97]. 

Варто погодитися з Ю.Б. Ірхою в тому, що не слід запроваджувати юридичну 

відповідальність безпосередньо за екстремізм чи екстремістську діяльність, оскільки 

ці поняття є абстрактними, оціночними й дискусійними, а їх використання може 

відбуватися з метою боротьби з тими, хто інакше мислить [334, c. 85]. 

В.П. Климчук обгрунтовано зазначає, що в Україні закріплення поняття 

«екстремізм» і відповідальності за екстремістські дії в окремому Законі можливе за 

умови вирішення питання про співвідношення понять «екстремізм», «радикалізм» і 

«тероризм» та їх розмежування як родового та видових за відповідними 

юридичними критеріями. Вирішення цього питання вимагає від державних структур 

моніторингу стану та динаміки розвитку екстремістських проявів, глибокого 

вивчення міжнародного досвіду, діяльності правоохоронних органів і відповідної 
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судової практики [328]. Варто при цьому виходити з наступного: відповідальність за 

екстремізм повинна наставати виключно за вчинення конкретних протиправних 

екстремістських дій, а не за погляди та переконання людини. Отже, громадянин, 

який є прихильником екстремістської ідеології, не може відповідати за свої 

переконання, поки не розпочне протиправне поширення таких ідей у певний спосіб 

[328]. Подібним чином розмірковував і Б.О. Мильников, який стверджував, що 

кримінально-правовій оцінці можна піддати лише конкретні суспільно небезпечні 

діяння відповідних суб’єктів, а не їхні екстремістські погляди [76, c. 153]. 

Український вчений Т.Ю. Ткачук цілком слушно звертає увагу на проблему, 

яка потребує законодавчого визначення та врегулювання, – відсутність 

систематизації законодавства з питань протидії екстремізму в інформаційній сфері. 

Внаслідок цього, як зазначений вчений, матеріали подібного змісту часто 

розповсюджуються практично безперешкодно, позаяк діяльність із запобігання й 

припинення різних видів екстремізму здійснюється компетентними державними 

органами безсистемно й нерідко формально. При цьому важливо пам’ятати, що 

реальна протидія екстремістським чи іншим негативним проявами в інформаційній 

сфері не повинна перетворюватися на зведення особистих рахунків з «незручними» 

журналістами, тиск на опозиційні ЗМІ та придушення свободи слова [335, c. 305].  

З метою чіткого системного врегулювання питань протидії інформаційному 

екстремізму, що забезпечило б захист законних інтересів людини від негативних 

інформаційних впливів, суспільної моралі та держави, а також задля усунення 

колізій і лакун законодавства Т.Ю. Ткачук вважає за доцільне регламентувати 

зазначену діяльність окремим законом з питань забезпечення інформаційної безпеки 

[335, c. 315]. Крім того, у розробленому вченим проєкті Закону «Про інформаційну 

безпеку України» запропоновано нове поняття – інформаційний екстремізм, під 

яким розуміється протиправна діяльність, спрямована на створення, передачу чи 

розповсюдження інформації, яка безпосередньо пов’язана з пропагандою та/або 

закликом до здійснення екстремістської діяльності, або на підрив інформаційної 

безпеки людини, суспільства і держави [335, c. 463]. 

Як відомо, мережа Інтернет на сьогоднішній день є одним з ефективних 

інструментів пропаганди терористичної та екстремістської діяльності, її специфіка 
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полягає в тому, що велика частина щоденних користувачів онлайн-ресурсів 

становлять молоді люди [336, c. 262]. На думку фахівців, розповсюдження в 

Інтернеті деструктивних матеріалів становить загрозу національним інтересам 

України, оскільки здатне спровокувати значні соціальні конфлікти в економічній, 

політичній, релігійній та інших сферах суспільного життя, а також посягнути на 

конституційний лад, територіальну цілісність і незалежність держави [337, c. 132].  

Незважаючи на те, що законодавство України встановлює відповідні 

обмеження та юридичну відповідальність за окремі види інформаційної діяльності, 

однак воно, як стверджує В.Л. Тиква, є малоефективним під час протидії 

деструктивній діяльності в Інтернеті. Особливо це стосується боротьби з 

поширенням у цій мережі агітаційно-пропагандистських матеріалів, які екстремісти 

використовують заради впливу на свідомість громадян [337, c. 133]. З цього приводу 

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію 1344 (203) «Про загрозу 

для демократії з боку екстремістських партій та рухів в Європі» і рекомендувала 

державам прийняти законодавство з метою запровадження адміністративних 

процедур, які б перешкоджали розповсюдженню екстремістської ідеології за 

допомогою нових інформаційних технологій (п. 13h) [338].  

Характеризуючи ситуацію в Україні, Д.В. Дорохін звертає увагу на те, що 

відповідальність за зберігання і виготовлення літератури та інших матеріалів 

екстремістського характеру не передбачена. Правоохоронні органи відчувають 

певну складність у викритті діючих на території країни підпільних екстремістських 

угруповань. Вчений звертає увагу на те, що, виявивши літературу екстремістського 

характеру, працівники поліції можуть лише зробити усне зауваження. Враховуючи 

наведене, Д.В. Дорохін стверджує, що потребує невідкладного вирішення 

законодавчими органами питання щодо покарання за виготовлення та зберігання 

екстремістської літератури й символіки [1, c. 181-183]. При цьому, як зазначає Ю.Б. 

Ірха, варто враховувати, що іноді без спеціальної експертизи дуже важко чітко 

визначити правовий статус інформації, поширюваної як у друкованому, так і в 

електронному вигляді, адже не всі матеріали та висловлювання мають відвертий 

екстремістський, расистський, ксенофобський, дискримінаційний або 

антидержавний зміст. Існує безліч матеріалів, що містять начебто нейтральну 
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інформацію, однак вона подається у спосіб, який спонукає до розпалювання або 

підтримки незаконних протестних настроїв, міжгрупової ворожнечі, насильницьких 

дій щодо опонентів, дискредитації органів публічної влади тощо [92, c. 58-59]. 

З наведеним вище висновком Д.В. Дорохіна щодо відсутності покарання за 

виготовлення та зберігання екстремістської літератури й символіки не можна цілком 

погодитися, оскільки, зокрема, за виготовлення, поширення комуністичної, 

нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів передбачена кримінальна відповідальність на 

підставі ст. 4361 КК України. КК України був доповнений відповідною статтею у 

зв’язку з ухваленням Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» 2015 року [181]. 

Для України проблема протидії розповсюдженню екстремістської літератури 

набула надзвичайної актуальності у зв’язку з подіями останніх років в Криму та на 

Донбасі. Зокрема, у листопаді 2020 року оперативники та слідчі СБУ встановили, 

що зловмисники замовляли «Маніфест Брентона Тарранта», який пропагує етнічний 

та культурний геноцид, закликає до терактів та масових вбивств. Заборонені книжки 

друкували кількома мовами у підпільних друкарнях на Київщині. Замовником 

літератури виявився колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з 

Україною держави. Як зазначалось у повідомленні прес-центру СБУ, поставка з 

нашої країни екстремістської літератури могла призвести до дискредитації України 

на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для 

звинувачення нашої країни у розпалюванні протестних заходів на території 

іноземних держав. CБУ перевіряє можливу причетність до організації поставок 

книжок спецслужби сусідніх країн для цілеспрямованої провокації проти України. 

Питання щодо притягнення до відповідальності двох громадян України, причетних 

до виготовлення забороненої літератури, здійснюється у межах кримінального 

провадження за ст. 2582 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) КК 

України [339].   

Особливу увагу привертає питання про доцільність криміналізації в Україні 

розповсюдження екстремістських матеріалів та пропаганди екстремізму. Такий 
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підхід підтримує переважна більшість вчених та фахівців. Натомість існує точка 

зору А.М. Благодарного, який пропонує передбачити адміністративну 

відповідальність за замовлення, виготовлення, зберігання та розповсюдження 

екстремістських матеріалів, оскільки застосування зазначених заходів повинно 

запобігати злочинним проявам екстремізму [119, c. 10]. З цього приводу ще у 2008 

році народний депутат України Г.Г. Москаль вносив законопроект, відповідно до 

якого, зокрема, КУпАП пропонувалося доповнити статтями, які передбачали 

адміністративну відповідальність за: нанесення і поширення в громадських місцях 

ксенофобських і антисемітських написів, листівок та іншої друкованої продукції, 

публічні висловлювання ксенофобського і антисемітського характеру в громадських 

місцях; поширення в ЗМІ та видавничій продукції інформації ксенофобського і 

антисемітського змісту; використання фашистської символіки; виготовлення, 

розповсюдження або збут заборонених друкованих, аудіо-, аудіовізуальних та інших 

матеріалів [340]. Вказаний законопроект було відхилено. 

Окремо слід зупинитись на положеннях Модельного закону щодо протидії 

екстремізму, ухваленого 14 травня 2009 року на засіданні Міжпарламентської 

Асамблеї держав-учасниць СНД, який містить визначення поняття «екстремістські 

матеріали», під якими розуміються призначені для оприлюднення документи або 

інформація на інших носіях, що закликають до здійснення екстремістської 

діяльності або обгрунтовують чи виправдовують необхідність здійснення такої 

діяльності, публікації, які обгрунтовують або виправдовують соціальну, расову, 

національну, етнічну чи релігійну перевагу або виправдовують практику вчинення 

воєнних чи інших злочинів, спрямованих на повне або часткове знищення будь-якої 

соціальної, расової, національної, етнічної чи релігійної групи, а також офіційні 

матеріали заборонених екстремістських організацій (ст. 1 Модельного закону) [134]. 

Дослідження буде неповним, якщо не звернутися до кримінального 

законодавства іноземних держав у cфері протидії екстремістським злочинам. 

Кримінальне законодавство переважної більшості європейських держав, в тому 

числі України, не містить спеціальних антиекстремістських норм. Натомість 

законодавці багатьох пострадянських держав – Республіки Азербайджан, Республіки 

Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан, Республіки Таджикистан, 
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Республіки Узбекистан, РФ та Туркменістану пішли шляхом створення спеціальних 

антиекстремістських кримінально-правових норм.  

Цілком очевидно, що належна протидія екстремізму не може відбуватися без 

тісного міжнародно-правового співробітництва держав у цій сфері, що передбачає 

уніфіковані підходи до розуміння його злочинних проявів та їх закріплення у 

законодавстві держав. В контексті вдосконалення законодавства України про 

кримінальну відповідальність привертають увагу КК тих іноземних держав, які 

передбачають спеціальні антиекстремістські норми. 

Зокрема, КК РФ містить ряд антиекстремістських норм, передбачених статтями 

280 «Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності», 2821 «Організація 

екстремістського співтовариства», 2822 «Організація діяльності екстремістської 

організації», 2823 «Фінансування екстремістської діяльності» [341]. Натомість цей 

кодекс не містить спеціальних антиекстремістських норм, спрямованих на протидію 

поширення екстремістської літератури та пропаганди ідеології екстремізму. 

КК Республіки Білорусь передбачає антиекстремістські статті 3611 «Створення 

екстремістського формування» та 3612 «Фінансування діяльності екстремістського 

формування». Да антиекстремістських належить і стаття 3692 «Отримання іноземної 

безвідплатної допомоги на порушення законодавства Республіки Білорусь» цього 

кодексу, яка містить диспозицію наступного змісту: «Отримання, зберігання, 

переміщення іноземної безвідплатної допомоги для здійснення екстремістської 

діяльності або інших діянь, заборонених законодавством Республіки Білорусь …» 

[342]. 

Кримінальні кодекси іншої групи держав містять спеціальні антиекстремістські 

норми, які спрямовані на протидію поширення екстремістської літератури та 

пропаганди ідеології екстремізму. До таких держав належать, зокрема, Республіка 

Узбекистан, Республіки Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка Азербайджан 

та ФРН. 

Зокрема, диспозиція частини першої ст. 2441 «Виготовлення, зберігання, 

поширення або демонстрація матеріалів, які містять загрозу громадській безпеці і 

громадському порядку» КК Республіки Узбекистан викладена у наступній редакції: 

«Виготовлення або зберігання з метою розповсюдження матеріалів, що містять ідеї 
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релігійного екстремізму, сепаратизму і фундаменталізму, заклики до погромів чи 

насильницького виселення громадян або спрямованих на створення паніки серед 

населення, а також виготовлення, зберігання з метою поширення чи демонстрація 

атрибутики або символіки релігійно-екстремістських, терористичних організацій – 

карається… ». «Поширення у будь-якій формі відомостей і матеріалів, які містять 

ідеї релігійного екстремізму, сепаратизму і фундаменталізму, заклики до погромів 

чи насильницького виселення громадян або спрямованих на створення паніки серед 

населення, а так само використання релігії з метою порушення суспільної злагоди, 

поширення наклепницьких, які дестабілізують обстановку вигадок і вчинення інших 

діянь, спрямованих проти встановлених правил поведінки у суспільстві і 

громадської безпеки, а також поширення чи демонстрація атрибутики або символіки 

релігійно-екстремістських, терористичних організацій – карається… » (частина 

друга вказаної статті) [343].  

Частина перша ст. 246 «Контрабанда» цього кодексу передбачає диспозицію 

наступного змісту: «контрабанда, тобто переміщення через митний кордон 

Республіки Узбекистан поза або з приховуванням від митного контролю … 

матеріалів, що пропагують релігійний екстремізм, сепаратизм і фундаменталізм» 

[343]. 

На протидію поширення ідеології екстремізму та екстремістських матеріалів 

спрямовані положення КК Республіки Казахстан. Зокрема, диспозиція частини 

першої ст. 180 «Сепаратистська діяльність» КК Республіки Казахстан викладена у 

наступній редакції: «Пропаганда або публічні заклики до порушення унітарності та 

цілісності Республіки Казахстан, недоторканності та невідчужуваності її території 

або дезінтеграції держави, а так само виготовлення, зберігання з метою поширення 

або поширення матеріалів такого змісту». 

Диспозиція статті 183 «Надання дозволу на публікацію в засобах масової 

інформації екстремістських матеріалів» цього Кодексу викладена у наступній 

редакції: «дача дозволу на публікацію у пресі та інших засобах масової інформації 

відомостей і матеріалів, спрямованих на розпалювання національної, родової, 

расової, соціальної і релігійної ворожнечі, які пропагують станову винятковість, 

війну, містять заклики до насильницького захоплення влади, насильницького 
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утримання влади, підриву безпеки держави або насильницької зміни 

конституційного ладу, а так само порушення територіальної цілісності Республіки 

Казахстан» [227]. 

Диспозиція частини першої ст. 315 «Виготовлення, розповсюдження 

екстремістських матеріалів» КК Республіки Киргизстан викладена у наступній 

редакції: «Виготовлення, розповсюдження, перевезення чи пересилка 

екстремістських матеріалів або їх придбання чи зберігання з метою поширення, 

використання символіки або атрибутики екстремістських організацій, а також за 

допомогою мережі Інтернет» [344].  

У зв’язку з тим, що ЗМІ є джерелами поширення інформації для необмеженого 

кола осіб, законодавець допускає можливість поширення через ЗМІ екстремістських 

матеріалів. Згідно п. 7 ст. 1 Закону Республіки Казахстан «Про протидію 

екстремізму» під такими матеріалами розуміються будь-які інформаційні матеріали, 

що містять ознаки і (або) заклики до вчинення екстремістських діянь або які 

обґрунтовують чи виправдовують необхідність їх вчинення. У зв’язку з цим, з 

метою профілактики екстремізму уповноважений орган у справах ЗМІ відповідно до 

п. 2 ст. 6 цього Закону проводить моніторинг продукції ЗМІ на предмет 

недопущення в них пропаганди і виправдання екстремізму, дотримання ними 

законодавства Республіки Казахстан [213]. 

Диспозиція частини першої ст. 1673 «Виготовлення, зберігання, поширення 

релігійних екстремістських матеріалів або фінансування цих діянь» КК Республіки 

Азербайджан викладена у наступній редакції: «Виготовлення, зберігання чи 

поширення релігійних екстремістських матеріалів, тобто матеріалів, які закликають 

до здійснення релігійної екстремістської діяльності чи обгрунтовують таку 

діяльність або виправдовують необхідність такої діяльності…» [345]. 

КК Республіки Туркменістан також містить спеціальні антиекстремістські 

положення, які передбачають відповідальність за поширення екстремістських 

матеріалів: «Відкриті заклики до вчинення екстремістських дій або масове 

поширення завідомо екстремістських матеріалів, а також їх виготовлення або 

зберігання з метою масового поширення (частина перша ст. 1752 «Відкриті заклики 

до вчинення екстремістських дій» цього Кодексу). Ті самі діяння, якщо вони вчинені 
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з використанням засобів масової інформації, електронної або інформаційно-

телекомунікаційної системи, в тому числі Інтернет-мережі (частина друга вказаної 

статті). Дозвіл на опублікування або поширення екстремістських матеріалів у пресі, 

в тому числі через інші засоби масової інформації, в тому числі Інтернет-мережі 

(частина третя вказаної статті)» [346]. 

На підставі проведеного дослідження вітчизняний дослідник А.Ю. Прозоров 

зробив висновок про те, що правові норми, спрямовані на протидію поширенню 

матеріалів екстремістського характеру, законодавчо закріплені у законодавстві 

таких державах як Франція, Великобританія, Іспанія, ФРН, Чехія, Словаччина, 

Словенія, Польща, Литва, Казахстан, Білорусь та інших [336, c. 262]. Зокрема, КК 

ФРН передбачає відповідальність за розповсюдження тих екстремістських 

матеріалів, які стосуються заборони діяльності профашистських і пронацистських 

партій. 

Так, у абз. 1 § 86 «Розповсюдження пропагандистських засобів 

антиконституційних організацій» КК ФРН вказано: той, хто поширює 

пропагандистські засоби 1. партії, визнаної федеральним конституційним судом 

антиконституційною або партії чи об’єднання щодо якого беззаперечно 

встановлено, що воно є організацією, створеною замість такої партії, 2. об’єднання, 

яке беззаперечно заборонене, оскільки воно спрямоване проти конституційного 

устрою або проти поглядів щодо досягнення взаєморозуміння між народами, або 

щодо якого беззаперечно встановлено, що воно є організацією, створеною замість 

такого забороненого об’єднання, 3. уряду, об’єднання або організації за межами 

просторової сфери дії цього закону, які займаються діяльністю заради досягнення 

цілей однієї зі вказаних у пунктах 1 і 2 партій або об’єднань, або 4. пропагандистські 

засоби, які відповідно до свого змісту призначені для продовження реалізації 

намагань колишніх націонал-соціалістичних організацій. Пропагандистськими 

засобами в розумінні абзацу 1 є лише такі періодичні видання, зміст яких 

спрямований проти вільного, демократичного суспільного устрою або проти 

поглядів щодо досягнення взаєморозуміння між народами [347].  

У абз. 1 § 86а «Використання атрибутики антиконституційних організацій» КК 

ФРН вказано, що позбавленням волі на строк до трьох років або грошовим штрафом 
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карається той, хто 1. розповсюджує в нашій країні атрибутику вказаних у § 86 абз. 1 

п. 1, 2 і 4 партій чи об’єднань або використовує її у громадських місцях, на зборах 

або в розповсюджуваних ним періодичних виданнях, або 2. виготовляє, тримає в 

запасі, ввозить або вивозить вказаним у пункті 1 способом з метою розповсюдження 

або використання в нашій країні або за кордоном предмети, що являють собою або 

містять подібну атрибутику. Атрибутикою в розумінні абзацу 1 є головним чином 

прапори, значки, предмети обмундирування, лозунги та форми привітання.  До 

вказаної у реченні 1 атрибутики прирівнюється така атрибутика, яка є настільки 

схожою на вказану, що її можна сплутати з нею [347]. 

Українські вчені пропонували внести зміни до КК України та встановити 

відповідальність за пропаганду і поширення ідеології тероризму, як складову 

терористичної діяльності. Зокрема, вітчизняний дослідник О.В. Шамара звертав 

увагу на те, що залишається поза увагою відповідальність за ввіз в Україну 

літератури, брошур та іншої продукції, яка пропагує ідеологію тероризму, засоби та 

способи вчинення терористичних актів [279, c. 129]. 

Інша вітчизняна дослідниця – О.В. Епель на основі проведеного дисертаційного 

дослідження, присвяченого проблемам кримінальної відповідальності за публічні 

заклики до вчинення терористичного акту, запропонувала окремо криміналізувати 

пропаганду і поширення ідеології тероризму шляхом перейменування ст. 2582 

«Публічні заклики до вчинення терористичного акту» на «Пропаганду і поширення 

ідеології тероризму» КК України. Вчена запропонувала викласти статтю 2582 КК у 

наступній редакції:  

«Пропаганда і поширення ідеології тероризму.  

1. Пропаганда і поширення ідеології тероризму, публічні заклики до вчинення 

терористичного злочину або публічне виправдання тероризму, а також 

розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів 

вказаного змісту, – караються позбавленням волі на строк до п’яти років.  

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 

службовою особою з використанням службового становища, або з використанням 

засобів масової інформації, – караються позбавленням волі на строк від трьох до 
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семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого.  

3. Ввезення на територію України чи транзит через її територію та вивіз за її 

межі матеріалів, в яких пропагується ідеологія тероризму, – караються 

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.  

4. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або 

службовою особою з використанням службового становища, – караються 

позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або 

без такого» [348, c. 16]. 

Наведені підходи щодо криміналізації пропаганди і поширення ідеології 

тероризму як одного з різновидів екстремізму можуть бути використані при 

розробці кримінально-правових норм, спрямованих на протидію пропаганді та 

поширенню ідеології екстремізму. Погоджуючись із загальною концепцією 

запропонованих змін, при удосконаленні законодавства України про кримінальну 

відповідальність за основу варто обрати підхід, який передбачає встановлення 

відповідальності за пропаганду і поширення ідеології екстремізму, в тому числі 

розповсюдження екстремістських матеріалів. 

Як вже зазначалось, КК України не містить спеціальних антиекстремістських 

норм. Оскільки злочинні прояви екстремізму посягають передусім на основи 

національної безпеки України, суттєво впливають на стан законності і правопорядку 

в державі, у перспективі більш вдалим виглядатиме розміщення «ядра», основного 

масиву спеціальних антиекстремістських норм у розділі І «Злочини проти основ 

національної безпеки України» Особливої частини КК України. Наведене не 

виключає того, що за прояви екстремізму може наставати відповідальність за 

наявності для того підстав на основі положень інших розділів Особливої частини КК 

України. 

 

Висновки до розділу 3 
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На підставі проведеного дослідження кримінально-правової характеристики 

екстремістських злочинів та проблем вдосконалення законодавства про 

відповідальність за їх вчинення можна зробити наступні висновки. 

Екстремістські злочини характеризуються багатооб’єктністю: безпосереднім 

об’єктом екстремістських діянь є порядок суспільних відносини, що забезпечує 

захист інтересів особи, суспільства і держави від екстремістських злочинних 

посягань. До родових об’єктів екстремістських злочинів можуть у певних випадках 

належати: основи національної безпеки України, життя та здоров’я, виборчі, трудові 

та інші особисті права і свободи людини і громадянина, безпека руху та експлуатації 

транспорту, громадська безпека, громадський порядок та моральність, авторитет 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 

мир, безпека людства та міжнародний правопорядок  тощо. 

Об’єктивна сторона складів екстремістських злочинів характеризується 

суспільно небезпечним діянням як у формі дії, так і бездіяльності. Склади 

екстремістських злочинів передбачають як фізичні, так і інформаційні дії.  

До екстремістських злочинів з матеріальним складом, диспозиції яких 

передбачають наявність суспільно небезпечних наслідків, належать злочини, 

передбачені ст.ст. 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 161 (ч. 

3), 178, 258, 260 (ч. 5), 278 (ч. 3), 294 (ч. 2), 439 (ч. 2), 442 КК України.  

Серед екстремістських діянь наявні й злочини з формальним складом, до яких 

належать злочини, передбачені ст.ст. 109, 110, 112, 113, 129 (ч. 2), 161 (ч.ч. 1-3), 

179, 180, 260 (ч.ч. 1-4), 266, 278 (ч. 1), 294 (ч. 1), 300, 341, 349, 4361, 439 (ч. 1), 443, 

444 КК України. 

Склад злочину може передбачати як формальний, так і матеріальний склад: 

серед екстремістських до таких можуть належати, зокрема, злочини, передбачені 

статтями 161, 260, 278, 294, 439 КК України. 

До злочинів з усіченим складом належать такі склади екстремістських злочинів 

– публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 

до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України), публічні заклики до 

вчинення дій, метою яких є зміна меж території або державного кордону України (ч. 

1 ст. 110), погроза вбивством, вчинена з мотивів расової, національної чи релігійної 
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нетерпимості (ч. 2 ст. 129 КК України), публічні заклики до вчинення 

терористичного акту (ст. 2582), погроза вчинити викрадання або використати 

радіоактивні матеріали (ст. 266 КК України), заклики до вчинення дій, що 

загрожують громадському порядку (ст. 295), пропаганда війни (ст. 436), публічні 

заклики до геноциду (ч. 2 ст. 442), погроза нападу на службові або житлові 

приміщення осіб, які мають міжнародний захист, а також викрадення або 

позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої діяльності або на 

діяльність держав чи організацій, що вони представляють, або з метою провокації 

війни чи міжнародних ускладнень (ч. 2 ст. 444).   

Суб’єкт складів екстремістських злочинів (екстремістських актів) загальний: 

осудна фізична особа, яка досягла загального віку кримінальної відповідальності – 

16 років. Разом з тим суб’єкт деяких екстремістських злочинів (екстремістських 

актів), відповідальність за які передбачена ст. ст. 112, 113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 

122 (ч. 2), 258, 278, 349, 443 КК України – це осудна фізична особа, яка досягла віку 

14 років.  

Екстремістські злочини характеризуються умисною формою вини. Феномен 

екстремізму у значній мірі визначається специфічними мотивами та цілями його 

злочинних проявів, які слугують підставою для їх виділення в окрему групу 

екстремістських злочинів. Саме екстремістські мотиви або цілі як обов’язкові 

ознаки суб’єктивної сторони екстремістських злочинів відображають специфіку 

останніх. Екстремістські цілі за своїм змістом охоплюють терористичні та 

сепаратистські цілі.  

Екстремістські мотиви не обмежуються расовою, національною чи релігійною 

нетерпимістю. При цьому можуть мати місце корисливі мотиви, помста або інші 

мотиви. При конкуренції екстремістських мотивів з іншими, необхідно встановити 

домінуючий мотив і враховувати його при кримінально-правовій оцінці діянь.  

У п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України передбачено обставину, яка обтяжує покарання – 

вчинення злочину на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату 

або на ґрунті статевої приналежності. КК України містить спеціальну норму, яка 

передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161). Вчинення 
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злочинів з екстремістських мотивів – мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2  

ст. 129) або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі (ч. 2 ст. 

110) визначено як ознаку кваліфікованих складів злочинів, передбачених 

Особливою частиною КК України.  

Аналіз положень Особливої частини КК України свідчить про те, що до 

екстремістських мотивів злочинів можуть належати: мотиви расової, національної 

чи релігійної нетерпимості; бажання не допустити чи припинити державну чи 

громадську діяльність певної особи, змінити її характер тощо.  

Аналіз положень Особливої частини КК України свідчить про те, що до 

екстремістських цілей злочинів за певних умов можуть належати: насильницька 

зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; зміна 

меж території (державного кордону) України; ослаблення держави; розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі в країні, окремому її регіоні чи районі; 

залякування населення, провокація воєнного конфлікту (або війни), провокація 

міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення 

дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими 

особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, міжнародними 

організаціями, привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних 

чи інших поглядів винного (терориста); примушення фізичної або юридичної особи, 

міжнародної організації або держави вчинити будь-яку дію або утриматися від неї; 

перешкоджання нормальній діяльності підприємств, установ, організацій; 

спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації або службової 

особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії; повне або часткове 

знищення будь-якої національної, етнічної, расової або релігійної групи; вплив на 

характер діяльності представника іноземної держави або іншої особи, яка має 

міжнародний захист, вплив на діяльність держав чи організацій, які вони 

представляють.  

На сучасному етапі з метою забезпечення належної протидії цьому явищу 

доцільно ухвалити спеціальний закон про протидію екстремізму. Мета розробки 

спеціального антиекстремістського закону полягає у створенні нормативно-



202 

 

правового акта, який виконуватиме координуючу щодо міжгалузевого 

законодавства функцію у сфері протидії екстремізму. Ухвалення спеціального 

закону про протидію екстремізму матиме запобіжний ефект та сприятиме 

упорядкуванню понятійного апарату у сфері протидії екстремізму.  

Наявність спеціальної нормативно-правової бази протидії екстремізму в Україні 

дозволить на належному рівні захистити державу від деструктивного впливу проявів 

екстремізму. До основних складових елементів антиекстремістського законодавства 

повинні належати спеціальний антиекстремістський закон та спеціальні 

антиекстремістські норми КК України. Розробка та ухвалення концепції протидії 

екстремізму, відповідної програми заходів, спеціального антиекстремістського 

закону, відповідних підзаконних актів, удосконалення КК у сфері протидії 

екстремістським злочинам утворить нормативну основу для системної протидії 

цьому негативному явищу.  

Проведене дисертаційне дослідження переконує у необхідності вдосконалення 

законодавства України про кримінальну відповідальність шляхом окремої 

криміналізації пропаганди і поширення ідеології екстремізму як одного з видів 

екстремістської діяльності, у зв’язку з чим варто доповнити Особливу частину КК 

України статтею 1101 такого змісту: «Пропаганда чи поширення ідеології 

екстремізму».  

1. Ввезення на територію України чи транзит через її територію або вивіз за її 

межі матеріалів, в яких міститься пропаганда ідеології екстремізму, – караються 

позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією екстремістських 

матеріалів. 

2. Пропаганда чи поширення ідеології екстремізму, розповсюдження, 

виготовлення або зберігання з метою розповсюдження екстремістських матеріалів, – 

караються позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією 

екстремістських матеріалів. 

3. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або 

службовою особою з використанням службового становища, або з використанням 

засобів масової інформації чи мережі Інтернет, – караються позбавленням волі на 

строк від трьох до семи років з конфіскацією екстремістських матеріалів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Це дослідження є першим в Україні монографічним науковим дослідженням 

кримінально-правових проблем протидії екстремізму. В результаті його проведення 

поглиблено сучасні уявлення про екстремізм та його злочинні прояви, розроблено 

концептуальні засади кримінально-правової протидії екстремізму і на цій основі 

сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства України 

про кримінальну відповідальність. 

 1. Проведене дослідження свідчить про багатоаспектну сутність цього 

негативного соціального явища, що обумовлює його вивчення юристами, 

істориками, філософами, політологами та соціологами. Феномен екстремізму має 

політичний, правовий, психологічний та інші аспекти. В науковій літературі 

екстремізм визначають переважно наступним чином: це суспільно небезпечна 

діяльність; це соціально-негативне явище; це система поглядів, ідей, переконань, 

цінностей та установок (специфічна ідеологія) тощо. Екстремізм являє собою більш 

загальне, родове поняття щодо понять «тероризм» та «сепаратизм». 

Аналіз застосування поняття «екcтремізм» в науковій літературі засвідчує, що 

вчені висловлюють різноманітні думки щодо розуміння природи цього явища. 

Переважна більшість дослідників погоджується з тим, що екстремізм – це 

багатоаспектне соціальне явище, яке має соціальну обумовленість та набуває 

різноманітних форм проявів ворожості до загальноприйнятих соціальних цінностей. 

Не всі екстремістські діяння набувають насильницьких форм проявів. Сучасний 

екстремізм як соціальне явище структурно неоднорідний, багатогранний і має 

тенденції до постійної трансформації.  

2. В юридичній літературі існують різноманітні підходи до визначення поняття 

«екстремізм». Поняття «екстремізм» доцільно передбачити у спеціальному 

антиекстремістському законі. Під екстремізмом слід розуміти суспільно небезпечну 

діяльність, яка полягає у вчиненні умисних протиправних діянь з екстремістських 

мотивів або з метою досягнення екстремістських цілей.  

3. З метою забезпечення правової, в тому числі кримінально-правової, протидії 

цьому явищу варто розмежовувати екстремізм як соціальне явище і як правову 
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категорію. Екстремізм як соціальне явище утворюють такі складові: ідеологія 

екстремізму (базис екстремістських практик), екстремістська діяльність (втілення у 

життя екстремістської ідеології) та екстремістську група чи організація (форма 

соціальної організації екстремістської діяльності). Екстремізм як правова категорія 

являє собою сукупність протиправних екстремістських діянь, за вчинення яких 

передбачена кримінальна або адміністративна відповідальність. 

4. Поняття «екстремістська діяльність» та «екстремізм» перебувають у 

співвідношенні частини та цілого. Цілком очевидно, що без встановлення змісту 

поняття «екстремізм» визначити зміст поняття «екстремістська діяльність» 

неможливо. Екстремізм – це не тільки екстремістська діяльність, але і певна 

ідеологія, яка обгрунтовує дану діяльність. Екстремістська діяльність є проявом 

екстремізму і являє собою практику застосування ідеології екстремізму та конкретні 

форми її реалізації. Під екстремістською слід розуміти діяльність, яка охоплює: 

організацію, підготовку та вчинення екстремістських актів; підбурювання, 

втягнення та публічні заклики до вчинення екстремістських актів; погрози вчинення 

екстремістських актів; створення та фінансування незаконних збройних формувань, 

екстремістських груп та організацій з метою вчинення екстремістських актів; 

вербування, навчання, озброєння та фінансування особи з метою вчинення 

екстремістського акту; пропаганду і поширення ідеології екстремізму, в тому числі 

шляхом розповсюдження екстремістських матеріалів. Наведене визначення 

екстремістської діяльності доцільно передбачити у спеціальному 

антиекстремістському законі. 

5. Проблема кримінальної відповідальності за екстремістські злочини 

актуалізується у зв’язку з подіями останніх років в Криму та на Донбасі, а також 

зростанням соціальної напруги в суспільстві, що підживлюється проявами 

нетерпимості. В аспекті соціальної обумовленості кримінально-правових норм у 

сфері протидії екстремізму слід виокремлювати передусім нормативні та 

кримінологічні фактори встановлення кримінальної відповідальності за такі діяння. 

Аналіз положень законодавства України засвідчив наявність нормативних факторів 

соціальної обумовленості антиекстремістських кримінально-правових заборон. 

Кримінологічними факторами соціальної обумовленості кримінально-правових 
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норм у сфері протидії екстремізму є: суспільна небезпечність (яка є підвищеною у 

випадку екстремістських діянь) та відносна поширеність екстремістських злочинів. 

Достатньо високий ступінь суспільної небезпеки екстремістських злочинів 

обумовлює необхідність протидії їм кримінально-правовими засобами.  

6. У вітчизняній кримінально-правовій доктрині термінологія щодо позначення 

злочинних проявів екстремізму – не усталена. З метою забезпечення термінологічної 

єдності щодо нормативного позначення екстремістських діянь пропонується 

виділити такий вид злочинів, як екстремістські, що обумовлено особливою 

правовою природою злочинних проявів екстремізму та сприятиме визначенню 

завдань, засобів та організаційно-правових засад протидії екстремізму. 

7. Проведений аналіз спеціальної наукової літератури засвідчив використання 

різноманітних підходів до визначення системи екстремістських злочинів, що 

обумовлено передусім складністю та багатоаспектністю самого феномену 

екстремізму, а також відсутністю у законодавстві України його визначення та 

спеціальних норм, присвячених протидії екстремізму. КК України містить значну 

кількість кримінально-правових норм, які містять ознаки екстремізму. Кримінально-

правові норми про відповідальність за екстремістські злочини не систематизовані та 

передбачені різними розділами КК України (це розділи І, ІІ, V, IX, XI, XІІ, XV, XX 

та ін. Особливої частини КК), що свідчить про загрозу екстремізму не тільки для 

основ національної безпеки України.  

8. Екстремістські злочини становлять собою окремий вид злочинів, але за 

місцем розташування конкретного екстремістського діяння у тому чи іншому розділі 

Особливої частини КК України, екстремістські злочини можуть належати до 

злочинів проти основ національної безпеки України (ст.ст. 109, 110, 112, 113), 

злочинів проти життя та здоров’я особи (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 

2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129), злочинів проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина (ст.ст. 161, 178, 179, 180), злочинів 

проти громадської безпеки (ст.ст. 258, 260), злочинів проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту (ст. 278), злочинів проти громадського порядку та 

моральності (ст.ст. 294, 300), злочинів проти авторитету органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти 
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журналістів (ст.ст. 341, 349), злочинів проти миру, безпеки людства та 

міжнародного правопорядку (ст.ст. 4361, 439, 442, 443, 444, 447) та інших видів 

злочинів. 

9. Злочинні прояви екстремізму – це екстремістські злочини у широкому 

розумінні. Екстремістські злочини слід розглядати у широкому та вузькому 

розуміннях. В широкому розумінні до екстремістських належать злочини, пов’язані 

з екстремістською діяльністю. Екстремістський злочин у вузькому розумінні 

(екстремістський акт) – це передбачене КК умисне суспільно небезпечне діяння, яке 

вчинене з екстремістських мотивів або з метою досягнення екстремістських цілей. У 

вузькому розумінні до екстремістських можуть у певних випадках належати 

злочини, передбачені статтями 109, 110, 112, 113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 

2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 129 (ч. 2), 161, 178, 179, 180, 258, 260, 266, 278, 294, 300, 341, 

349, 4361, 439, 442, 443, 444 та іншими статтями КК України. 

Систему екстремістських злочинів становлять не лише власне екстремістські 

акти, але й злочини, що вчиняються при здійсненні екстремістської діяльності та 

безпосередньо пов’язані з нею. На основі викладеного, доцільно запропонувати 

наступну класифікацію екстремістських злочинів:  

1) власне екстремістські злочини (екстремістські акти або акти екстремізму, 

тобто екстремістські злочини у вузькому розумінні);  

2) злочини, пов’язані з екстремістською діяльністю, в тому числі ті, які 

пов’язані з функціонуванням екстремістської організації (екстремістські злочини у 

широкому розумінні).  

В широкому розумінні до екстремістських можуть належати злочини, пов’язані 

з екстремістською діяльністю (статті 109 (ч. 2), 110 (ч. 1), 1102, 111, 2581, 2582, 2583, 

2584, 2585, 260 (ч. 3), 263, 295, 436, 442 (ч. 2), 447 та інші статті КК України). 

Положення антиекстремістського законодавства повинні охоплювати своєю 

дією не лише екстремістські акти, а також злочини, пов’язані з екстремістською 

діяльністю, що охоплюють собою: організацію, підготовку та вчинення 

екстремістських актів; підбурювання, втягнення та публічні заклики до вчинення 

екстремістських актів; погрози вчинення екстремістських актів; створення та 

фінансування незаконних збройних формувань, екстремістських груп та організацій 
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з метою вчинення екстремістських актів; вербування, навчання, озброєння та 

фінансування особи з метою вчинення екстремістського акту; пропаганду і 

поширення ідеології екстремізму, в тому числі шляхом розповсюдження 

екстремістських матеріалів. 

10. Систему екстремістських злочинів становлять такі групи посягань:  

1) терористичні злочини;  

2) «сепаратистські» злочини;  

3) злочини, вчинені з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості 

(злочини нетерпимості);  

4) інші злочини, вчинені з екстремістських мотивів або спрямовані на 

досягнення екстремістських цілей.  

При цьому слід враховувати, що терористичні злочини, злочини нетерпимості 

та «сепаратистські» злочини належать до екстремістських не безумовно. 

11. Екстремістські злочини характеризуються багатооб’єктністю: 

безпосереднім об’єктом екстремістських діянь є порядок суспільних відносин, що 

забезпечує захист інтересів особи, суспільства і держави від екстремістських 

злочинних посягань. До родових об’єктів екстремістських діянь можуть у певних 

випадках належати: основи національної безпеки України; життя та здоров’я особи; 

виборчі, трудові та інші особисті права і свободи людини і громадянина; безпека 

руху та експлуатації транспорту; громадська безпека; громадський порядок та 

моральність; авторитет органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

об’єднань громадян; мир, безпека людства та міжнародний правопорядок тощо.  

12. Об’єктивна сторона складів екстремістських злочинів характеризується 

суспільно небезпечним діянням як у формі дії, так і бездіяльності. Склади 

екстремістських злочинів передбачають як фізичні, так і інформаційні дії. До 

екстремістських злочинів з матеріальним складом, диспозиції яких передбачають 

наявність суспільно небезпечних наслідків, належать злочини, передбачені ст.ст. 115 

(п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 2), 126 (ч. 2), 127 (ч. 2), 161 (ч. 3), 178, 258, 260 (ч. 5), 

278 (ч. 3), 294 (ч. 2), 439 (ч. 2), 442 КК України. Серед екстремістських діянь наявні 

й злочини з формальним складом, до яких належать злочини, передбачені ст.ст. 

109, 110, 112, 113, 129 (ч. 2), 161 (ч.ч. 1-3), 179, 180, 260 (ч.ч. 1-4), 266, 278 (ч. 1), 294 
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(ч. 1), 300, 341, 349, 4361, 439 (ч. 1), 443, 444 КК України. Склад злочину може 

передбачати як формальний, так і матеріальний склад: серед екстремістських до 

таких можуть належати, зокрема, злочини, передбачені статтями 161, 260, 278, 294, 

439 КК України. До злочинів з усіченим складом належать склади екстремістських 

злочинів, передбачені ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 129, ст. 2582, ст. 266, ст. 295, 

ст. 436, ч. 2 ст. 442, ч. 2 ст. 444 КК України.   

13. Суб’єкт складів екстремістських злочинів (екстремістських актів) 

загальний: осудна фізична особа, яка досягла загального віку кримінальної 

відповідальності – 16 років. Разом з тим суб’єкт деяких складів екстремістських 

злочинів (екстремістських актів), відповідальність за які передбачена ст. ст. 112, 

113, 115 (п. 14 ч. 2), 121 (ч. 2), 122 (ч. 2), 258, 278, 349, 443 КК України – це  осудна 

фізична особа, яка досягла віку 14 років.  

14. Екстремістські злочини характеризуються умисною формою вини. Феномен 

екстремізму у значній мірі визначається специфічними мотивами та цілями його 

злочинних проявів, які слугують підставою для їх виділення в окрему групу 

екстремістських злочинів. Саме екстремістські мотиви або цілі як обов’язкові 

ознаки суб’єктивної сторони екстремістських злочинів відображають специфіку 

останніх. Екстремістські цілі за своїм змістом охоплюють терористичні та 

сепаратистські цілі.  

15. Екстремістські мотиви не обмежуються расовою, національною, релігійною 

нетерпимістю. При цьому можуть мати місце корисливі мотиви або помста. При 

конкуренції екстремістських мотивів з іншими, необхідно встановити домінуючий 

мотив і враховувати його при кримінально-правовій оцінці діянь.  

Аналіз положень Особливої частини КК України свідчить про те, що до 

екстремістських мотивів злочинів можуть належати: мотиви расової, національної 

чи релігійної нетерпимості; бажання не допустити чи припинити державну чи 

громадську діяльність певної особи, змінити її характер тощо.  

16. Аналіз положень Особливої частини КК України свідчить про те, що до 

екстремістських цілей злочинів можуть належати: насильницька зміна чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади; зміна меж території 

(державного кордону) України; ослаблення держави; розпалювання національної, 
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расової чи релігійної ворожнечі в країні, окремому її регіоні чи районі; залякування 

населення, провокація воєнного конфлікту (або війни), провокація міжнародного 

ускладнення, вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими особами цих 

органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами, міжнародними 

організаціями, привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних 

чи інших поглядів винного (терориста); примушення фізичної або юридичної особи, 

міжнародної організації або держави вчинити будь-яку дію або утриматися від неї; 

перешкоджання нормальній діяльності підприємств, установ, організацій; 

примушення фізичної або юридичної особи, міжнародної організації або держави 

вчинити будь-яку дію або утриматися від неї; спонукання державної чи іншої 

установи, підприємства, організації або службової особи вчинити або утриматися 

від вчинення будь-якої дії; повне або часткове знищення будь-якої національної, 

етнічної, расової або релігійної групи; вплив на характер діяльності представника 

іноземної держави або іншої особи, яка має міжнародний захист, вплив на діяльність 

держав чи організацій, які вони представляють.  

17. Кримінальне законодавство переважної більшості європейських держав, в 

тому числі України, не містить спеціальних антиекстремістських норм. Натомість 

законодавці багатьох пострадянських держав – Республіки Азербайджан, Республіки 

Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Киргизстан, Республіки Таджикистан, 

Республіки Узбекистан, РФ та Туркменістану пішли шляхом створення спеціальних 

антиекстремістських кримінально-правових норм. 

18. На сучасному етапі з метою забезпечення належної протидії цьому явищу 

доцільно ухвалити спеціальний закон про протидію екстремізму. Мета розробки 

спеціального антиекстремістського закону полягає у створенні нормативно-

правового акта, який виконуватиме координуючу щодо міжгалузевого 

законодавства функцію у сфері протидії екстремізму. Ухвалення спеціального 

закону про протидію екстремізму матиме запобіжний ефект та сприятиме 

упорядкуванню понятійного апарату у сфері протидії екстремізму.  

Наявність спеціальної нормативно-правової бази протидії екстремізму в Україні 

створить умови для належного захисту держави від деструктивного впливу проявів 
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екстремізму. До основних складових антиекстремістського законодавства повинні 

належати спеціальний антиекстремістський закон та спеціальні 

«антиекстремістські» норми КК України. Розробка та ухвалення концепції протидії 

екстремізму, програми заходів, спеціального антиекстремістського закону, 

відповідних підзаконних актів, удосконалення КК у сфері протидії екстремістським 

злочинам утворить нормативну основу для системної протидії цьому негативному 

явищу.  

19. Проведене дисертаційне дослідження переконує у необхідності 

вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність шляхом 

окремої криміналізації пропаганди і поширення ідеології екстремізму як одного з 

видів екстремістської діяльності, у зв’язку з чим доцільно доповнити Особливу 

частину КК статтею 1101 такого змісту: «Пропаганда чи поширення ідеології 

екстремізму».  

1. Ввезення на територію України чи транзит через її територію або вивіз за її 

межі матеріалів, в яких міститься пропаганда ідеології екстремізму, – караються 

позбавленням волі на строк до трьох років з конфіскацією екстремістських 

матеріалів. 

2. Пропаганда чи поширення ідеології екстремізму, розповсюдження, 

виготовлення або зберігання з метою розповсюдження екстремістських матеріалів, – 

караються позбавленням волі на строк до п’яти років з конфіскацією 

екстремістських матеріалів. 

3. Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або 

службовою особою з використанням службового становища, або з використанням 

засобів масової інформації чи мережі Інтернет, – караються позбавленням волі на 

строк від трьох до семи років з конфіскацією екстремістських матеріалів. 
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