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вчинення злочинних дій. – 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». – Волинський національний Університет імені Лесі Українки 

МОН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

Київ, 2021. 

Розділ 1 роботи присвячено проблемі теоретико-методологічних засад 

дослідження публічних закликів до вчинення злочинних дій, у межах якого 

висвітлено питання визначення співвідношення між свободою вираження 

поглядів та публічними закликами як забороненої поведінки. Охарактеризовано 

публічні заклики до вчинення злочинних дій як правопорушення, що 

вчиняється вербальним способом, та як наскрізного кримінально-правового 

поняття, визначено співвідношення публічних закликів з суміжними явищами. 

У дисертації проаналізовано міжнародні стандарти, а також практику 

Європейського суду з прав людини щодо розуміння свободи вираження 

поглядів та публічних закликів як забороненої поведінки. У рішеннях цього 

Суду публічність закликів до вчинення злочинних дій розуміється зокрема, як 

можливість для широкого кола публіки переглянути інформацію, розміщену 

на сайті. При цьому Суд ураховує загальний контекст, у якому висловлювалися 

публічні заклики до протиправної поведінки, а також соціально-політична 

обстановка в країні. 

Запропоновано виокремлювати кримінальні правопорушення, 

що вчиняються вербальним способом, основною властивістю яких 

є лінгвістичне маніпулювання. З точки зору вказаних правопорушень публічні 

заклики належать до протиправного інформування, що завжди вчиняється 

вербальним способом. Досліджено, співвідношення поняття «публічні заклики» 



 

 

з такими поняттями, як спонукання, примушування, пропаганда та агітація. 

Доведено, що поняття «пропаганда» та «публічні заклики» співвідносяться 

як ціле та частина, а тому пропаганда включає в себе такі заклики, однак 

не обмежується ними. Визначено, що публічні заклики, як і спонукання, 

характеризуються менш інтенсивним психологічним впливом на адресата, ніж 

примушування, а тому для публічних закликів характерним є вплив власне на 

свідомість адресата, коли він здатен проявляти волю та вчиняти протиправні 

дії, до яких його закликають. Констатовано, що заклики до вчинення злочинних 

дій з лінгвістичної точки зору характеризуються наступними основними 

ознаками: мовленнєвий акт; форма спонукання; директивне мовлення; мета – 

спонукання виконати певну дію або сукупність дій; елементами виступають 

адресант (суб’єкт дії), саме повідомлення, що містить публічні заклики та 

адресат (об’єкт дії). 

Публічні заклики розглядаються як наскрізне кримінально-правове 

поняття. Водночас воно є родовим поняттям, що включає такі видові поняття, 

як власне публічні заклики, виготовлення, зберігання та розповсюдження 

матеріалів з такими публічними закликами. Констатовано, що кримінальну 

відповідальність доцільно встановлювати виключно у випадку публічних 

закликів до злочинних дій, а не до проступків. 

Встановлено відмінні ознаки між власне публічними закликами та  

підбурюванням. Зокрема, за успішністю протиправної діяльності публічні 

заклики, на відміну від підбурювання, не обов’язково повинні бути вдалими; за 

ступенем конкретизації протиправних дій, до вчинення яких схиляється інша 

(інші) особа (особи) публічні заклики характеризуються спонуканням до 

вчинення абстрактних протиправних дій; за обстановкою: заклики вчиняються 

в умовах публічності; за колом адресатів: адресат публічних закликів не завжди 

повинен бути суб’єктом кримінального правопорушення; за колом 

кримінальних правопорушень: кримінальна відповідальність за публічні 

заклики настає лише у випадках, передбачених у статтях Особливої частини 



 

 

КК України. Аргументовано підхід, відповідно до якого у законодавчих 

конструкціях статей цього Кодексу публічні заклики недоцільно замінювати 

на публічне підбурювання. 

У Розділі 2 досліджено публічні заклики до вчинення злочинних дій 

у системі норм Особливої частини КК України. Публічні заклики розглянуто 

як нормативно-правову конструкцію, виокремлено її елементи, а саме предмет, 

альтернативні діяння, їх спрямованість та зміст, публічність та вину. 

Досліджено публічність як об’єктивно-суб’єктивну ознаку публічних 

закликів. Зроблено висновок, що публічність характеризується об’єктивною 

(залежно від спрямованості діянь суб’єкта кримінального правопорушення) 

та суб’єктивною (залежно від спрямованості умислу винуватого) ознаками. 

Запропоновано виокремлювати початковий («пусковий») момент публічних 

закликів, що може мати місце в обстановці приватності та завершальний 

(«фінішний») момент закликів, який завжди є публічним.  

Проаналізовано зміст публічних наслідків до вчинення злочинних дій. 

З урахуванням конституційно-правового змісту понять «державна влада», 

«територіальна цілісність» та «територіальна недоторканність» запропоновано 

об’єднати норми, передбачені у статтях 109 та 110 КК України, передбачивши 

кримінальну відповідальність за насильницьку зміну конституційного ладу 

України, а також встановити у самостійній статті 109
1
 відповідальність за 

публічні заклики до вчинення таких дій. З урахуванням міжнародних 

зобов’язань України, а також ураховуючи ступінь суспільної небезпеки 

публічних закликів залежно від їх змісту, запропоновано залишити 

диференціацію кримінальної відповідальності за публічні заклики 

до терористичної діяльності, до масових заворушень, а також до агресивної 

війни та геноциду (перший рівень диференціації кримінальної 

відповідальності).  

Охарактеризовано зміст такого діяння, як публічні заклики до вчинення 

злочинних дій. Визначено специфіку об’єктивної сторони «цифрових» 



 

 

публічних закликів у формі посту, репосту, уподобання, коментування 

публікацій, що містять публічні заклики, а також розміщення публікацій із 

такими закликами за допомогою месенджерів. Суб’єктивна сторона 

«цифрових» публічних закликів підлягає ретельному встановленню та 

доказуванню, що передбачає з’ясування прямого умислу особи, яка їх 

здійснила. «Цифрові» публічні заклики повинні отримувати кримінально-

правову оцінку лише після комплексного дослідження як об’єктивних, так і 

суб’єктивних ознак.  

Визначено зміст таких діянь, що входять в обсяг поняття «публічні 

заклики», як розповсюдження, виготовлення та зберігання матеріалів, що 

містять публічні заклики до вчинення злочинних дій. Зроблено висновок, що 

публічні заклики відрізняються від розповсюдження матеріалів, що містять такі 

заклики, одночасністю сприйняття однієї публікації кількома адресатами: якщо 

з однією публікацією має можливість ознайомитися необмежене коло адресатів, 

то мають місце публічні заклики, а якщо обвинувачений направляє матеріали, 

що містять публічні заклики, значній кількості адресатів індивідуально 

(приватно), то має місце розповсюдження таких матеріалів. Виготовлення та 

зберігання матеріалів, що містять публічні заклики до вчинення злочинних дій 

передбачаються як альтернативні до інших діянь, що входять в обсяг родового 

поняття «публічні заклики», лише у статтях  258
2
, 295, 436, ч. 2 ст. 442 КК 

України. А тому їх вчинення без власне публічних закликів повинно 

кваліфікуватися як закінчене кримінальне правопорушення. У разі 

виготовлення та (або) зберігання матеріалів, що містять публічні заклики до 

вчинення дій, що передбачені у статтях 109, 110, 299 КК України, кваліфікація 

здійснюється як готування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень 

з посиланням на ч. 1 ст. 14 КК України. Запропоновано виключити з диспозицій 

статей 258
2
, 295, 436, ч. 2 ст. 442 цього Кодексу виготовлення та зберігання 

матеріалів, що містять публічні заклики до вчинення злочинних дій. 



 

 

Охарактеризовано суб’єктивну сторону публічних закликів до вчинення 

злочинних дій. Зроблено висновок, що публічні заклики характеризуються 

наявністю прямого умислу, за якого суб’єкт кримінального правопорушення 

усвідомлює суспільно небезпечний характер свого діяння (інтелектуальна 

ознака) і бажає його вчинити (вольова ознака). Ураховуючи те, що суб’єктивна 

сторона будь-якого складу кримінального правопорушення оцінюється крізь 

призму його об’єктивних ознак, визнаючи особу винуватою у вчиненні 

публічних закликів, необхідно встановити, що вона усвідомлювала всі 

об’єктивні ознаки складу публічних закликів. Мета не є обов’язковою ознакою 

складу публічних закликів, а тому не потребує обов’язкового встановлення під 

час кваліфікації за статтями Особливої частини КК, що передбачають 

відповідальність за публічні заклики до вчинення злочинних дій. 

У Розділі 3 розглядаються питання диференціації кримінальної 

відповідальності та пеналізації публічних закликів. Визначено групи 

кваліфікуючих ознак публічних закликів та запропоновано другий рівень 

диференціації кримінальної відповідальності за публічні заклики 

з використанням таких кваліфікуючих ознак, як повторність, використання 

засобів масової інформації або мережі Інтернет, вчинення службовою особою, 

яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, групою осіб за 

попередньою змовою або організованою групою. 

Охарактеризовано кримінально-правові санкції за публічні заклики, 

виявлено недоліки під час їх конструювання, а також визначено певні напрямки 

вдосконалення санкцій за публічні заклики. Зокрема, запропоновано розмір 

штрафу за публічні заклики визначати з урахуванням видів та розмірів інших 

основних видів покарань, що передбачаються за вчинення протиправних дій, 

які становлять зміст публічних закликів; не передбачати в одній статті (частині 

статті) Особливої частини КК України кримінальну відповідальність за 

публічні заклики та за протиправну діяльність, яка становить зміст публічних 

закликів; «плавний» перехід від одних видів основних покарань до інших, без 



 

 

різких «стрибків» щодо суворості покарань, визначених у санкціях статей 

(для усунення такого недоліку запропоновано у санкціях ст. 436 та ч. 2 ст. 442 

КК України передбачити альтернативно покарання у виді обмеження волі 

на строк до 3 років); визначення співвідношення розмірів покарань, 

що передбачаються за публічні заклики та протиправну поведінку, 

що становить зміст таких закликів, з використанням однакових коефіцієнтів. 

Ключові слова: публічні заклики, розповсюдження, виготовлення, 

зберігання, конституційний лад України, терористична діяльність, масові 

заворушення, агресивна війна, геноцид, пропаганда, наскрізне кримінально-

правове поняття, лінгвістичне маніпулювання, вербальний спосіб, кваліфікація. 

матеріали, що містить публічні заклики. 

 

SUMMARY 

 

Haponchuk V. V. Criminal-legal counteraction to public appeals for 

criminal actions. – A scientific qualification work that should be treated as 

manuscript. 

The thesis on obtaining a scientific degree of the PhD in Law by field of 

study 12.00.08 "Criminal law and criminology; criminal executive law ". – Lesya 

Ukrainka Volyn National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

V.M. Koretsky Institute of State and Law, NASU, Kyiv, 2021. 

The problem of theoretical-methodological bases of research of public 

appeals for criminal actions is considered in the first section of the work. The issue of 

determining the relationship between freedom of expression and public appeals as 

prohibited behavior is covered. Public appeals for criminal actions as a verbal offense 

and as a cross-cutting criminal law concept are characterized and the correlation of 

public appeals with related phenomena is determined.  

International standards, as well as the case law of the European Court of 

Human Rights on the understanding of freedom of expression and public appeals as 



 

 

prohibited conduct are reviewed in the thesis. In the decisions of the Court, the 

publicity of appeals to commit criminal acts is considered, in particular, as an 

opportunity for the general public to view the information posted on the website. 

Herewith, the Court takes into account the general context in which public appeals to 

wrongful conduct were made, as well as the socio-political situation in the country. 

It is offered to allocate criminal offenses committed verbally, the main 

feature of which is linguistic manipulation. From the standpoint of the specified 

offenses public appeals belong to the illegal informing which is always made in a 

verbal way. The correlation of the concept of "public appeals" with such concepts as 

motivation, coercion, propaganda and agitation has been studied. It is proved that the 

notions of "propaganda" and "public appeals" are related as a whole and part. 

Therefore propaganda includes such appeals, but is not limited to them. It is 

determined that public appeals, as well as motivations, are characterized by less 

intense psychological influence on the recipient than coercion. Consequently, public 

appeals are characterized by the influence on his consciousness, when the recipient is 

able to show will and commit illegal actions. It is stated that appeals to commit 

criminal acts are characterized by the following main features from a linguistic point 

of view: speech act, form of motivation and directive speech. Their goal is the 

motivation to perform a certain action or set of actions. The elements are the sender 

(the subject of the action), the message itself, which contains public appeals and the 

recipient (the object of the action). 

Public appeals are seen as a pervasive criminal law concept. It is a generic 

concept that includes such specific notions as the actual public appeals, the 

production, storage and distribution of materials with such public appeals. It is stated 

that criminal liability should be established only in the case of public appeals for 

criminal actions, and not for misdemeanors. 

Distinctive features between the actual public appeals and incitement have 

been identified. In particular, public appeals, as opposed to incitement, do not 

necessarily have to be successful considering the illegal activities. According to the 



 

 

degree of specifying of illegal actions to which another person (persons) is inclined, 

public appeals are characterized by the motivation to commit abstract illegal actions; 

according to the situation when appeals are made in public. The recipient of public 

appeals does not always have to be the subject of a criminal offense. By the range of 

criminal offenses criminal liability for public appeals occurs only in the cases 

provided for in the articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. The 

approach according to which it is inexpedient to replace public appeals with public 

incitement in legislative constructions of articles of this Code has been justified. 

In the second section the research on public appeals for criminal actions in 

the system of norms of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine has been 

done. Public appeals have been considered as normative-legal constructions. Their 

elements, namely the subject, alternative actions, their direction and content, 

publicity and guilt have been allocated. 

Publicity as an objective-subjective feature of public appeals has been 

studied. It is concluded that publicity is characterized by objective (depending on the 

direction of the actions of the criminal offense subject) and subjective (depending on 

the direction of the intent of the perpetrator) features. It is offered to distinguish 

between the initial ("starting") moment of public appeals, which may take place in a 

situation of privacy, and the final ("finishing") moment of appeals, which is always 

public. 

The content of public consequences for committing criminal acts is reviewed. 

Taking into account the constitutional and legal content of the terms "state power", 

"territorial integrity" and "territorial inviolability", it is offered to combine the rules 

provided in Articles 109 and 110 of the Criminal Code of Ukraine, reflecting the 

criminal liability for forcible change of the constitutional order of Ukraine and to 

establish the responsibility for public appeals to commit such acts in the independent 

Article 1091. Taking into account Ukraine's international obligations, as well as the 

degree of public danger of public appeals depending on their content, it is offered to 



 

 

keep the differentiation of criminal liability for public incitement to terrorism, riots, 

aggressive war and genocide (the first level of criminal responsibility). 

The content of such act as public appeal for criminal actions is described. The 

specifics of the objective side of "digital" public appeals in the form of posting, 

reposting, liking, commenting on publications containing public appeals, as well as 

posting publications with such appeals using messengers have been defined. The 

subjective side of "digital" public appeals is liable to careful identification and proof, 

which involves finding out the direct intent of the person who made them. "Digital" 

public appeals should receive a criminal-legal assessment only after a comprehensive 

study of both objective and subjective features. 

The content of such acts, as the distribution, production and storage of 

materials containing public appeals for criminal actions which are included in the 

scope of the concept of "public appeals" is determined. It is concluded that public 

appeals differ from the distribution of materials containing such appeals by the 

simultaneous perception of one publication by several recipients. If one publication is 

available for an unlimited number of recipients, then there are public appeals. If the 

accused sends materials containing public appeals to a significant number of 

recipients individually (privately), then it is called a distribution of such materials. 

The production and storage of materials containing public appeals for criminal 

actions are provided as alternatives to other acts included in the generic concept of 

"public appeals" in Articles 2582, 295, 436 and part 2 of Article 442 of the Criminal 

Code of Ukraine. Therefore, their commission without actual public appeals should 

be qualified as a completed criminal offense. In the case of production and (or) 

storage of materials containing public appeals for actions provided in Articles 109, 

110, 299 of the Criminal Code of Ukraine, the qualification is carried out as 

preparation for the commission of these criminal offenses with reference to Part 1 of 

Article 14 of the Criminal Code of Ukraine. It is proposed to exclude the production 

and storage of materials containing public appeals for criminal actions from the 

provisions of Articles 2582, 295, 436, Part 2 of Article 442 of this Code. 



 

 

The subjective side of public appeals for criminal actions is described. It is 

concluded that public appeals are characterized by the presence of direct intent, in 

which the subject of a criminal offense is aware of the socially dangerous nature of 

his action (intellectual sign) and wants to do it (volitional sign). Given that the 

subjective side of any criminal offense is assessed through the prism of its objective 

features, finding the person guilty of making public appeals, it must be established 

that he was aware of all the objective features of the composition of public appeals. 

The purpose is not a mandatory feature of the composition of public appeals, and 

therefore does not require mandatory establishment during qualification under the 

articles of the Special Part of the Criminal Code, which provide the liability for 

public appeals for criminal actions. 

Section 3 addresses the issues of differentiation of criminal liability and 

penalization of public appeals. The groups of qualifiers of public appeals are defined 

and the second level of differentiation of criminal liability for public appeals with the 

use of such qualifiers as repetition, use of mass media or the Internet, commission by 

an official holding a responsible or especially responsible position or an organized 

group is offered. The criminal-legal sanctions for public appeals are characterized, 

shortcomings during their construction are revealed, and also certain directions of 

improvement of sanctions for public appeals are defined. It is offered to determine 

the amount of the fine for public appeals taking into account the types and amounts of 

other main types of penalties provided for the commission of illegal acts that 

constitute the content of public appeals; not to provide in one article (part of the 

article) of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine responsibility for public 

appeals and for illegal activities that constitute the content of such appeals; to provide 

"smooth" transition from one type of basic punishment to another, without sharp 

"jumps" in the severity of punishment defined in the sanctions of the articles; (to 

eliminate this shortcoming it was offered in the sanctions of Article 436 and Part 2 of 

Article 442 of the Criminal Code to provide the alternative punishment in the form of 

restriction of liberty for up to 3 years);  to determine the ratio of penalties for public 



 

 

appeals and illegal behavior, which is the content of such appeals, using the same 

coefficients. 

Key words: public appeals, distribution, production, storage, constitutional 

system of Ukraine, terrorist activity, mass riots, aggressive war, genocide, 

propaganda, incitement, pervasive criminal law concept, linguistic manipulation, 

verbal method, materials containing public appeals. 
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ВСТУП 

Обгрунтованість вибору теми дослідження. Триваюча збройна агресія 

на території України загострила проблему охорони (у тому числі кримінально-

правової) національного інформаційного простору, збереження інформаційного 

суверенітету нашої держави. Однією з загроз комунікативного характеру 

у сфері реалізації потреб людини і громадянина, суспільства та держави щодо 

продукування, споживання, розповсюдження та розвитку національного 

стратегічного контенту та інформації є публічні заклики до вчинення 

злочинних дій, кількість яких з 2014 року значно зросла. 

Приклад інших держав показує значну суспільну небезпеку відповідних 

правопорушень, що обумовлює застосування до винуватих осіб не лише засобів 

кримінально-правового реагування, а й конституційно-правових санкцій 

(наприклад, імпічмент Президента). Так, у січні 2021 року у Вашингтоні мали 

місце публічні заклики застосування насильства (заколоту) до учасників 

мітингу з боку Президента США, який програв вибори, що призвели до штурму 

приміщення Конгресу цієї країни.  

У чинному Кримінальному кодексі України передбачається 

відповідальність за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади (частини 2, 3 ст. 109); 

до дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України 

на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ст. 110), до 

вчинення терористичного акту (ст. 258
2
, 258

5
), до погромів, підпалів, знищення 

майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, 

що загрожують громадському порядку (ст. 295), до вчинення діянь, які мають 

ознаки жорстокого поводження з тваринами (ст. 299), до агресивної війни 

або до розв’язування воєнного конфлікту (ст. 436), до геноциду (ч. 2 ст. 442).  
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З урахуванням поділу кримінальних правопорушень на злочини та 

проступки
1
, переважна більшість публічних закликів, окрім тих, що 

передбачені у статтях 295 та 299 КК України, віднесено законодавцем до 

злочинів. Зважаючи на підвищену суспільну небезпеку публічних закликів до 

вчинення злочинів, а не проступків, сформульовано назву роботи. 

Проблема кримінально-правової характеристики публічних закликів 

досліджувалася у працях таких науковців, як О. Ф. Бантишев, Т. П. Гусак, 

А. С. Давтян, А. О. Данилевський, С. Ф. Денисов, І. В. Діордіца, С. В. Дрьомов, 

О. О. Дудоров, О. В. Епель, З. А. Загиней-Заболотенко, О. Ю. Звонарьов, 

О. О. Кваша, О. М. Костенко, В. Н. Кубальський, В. В. Кузнецов, В. А. Ліпкан, 

О. О. Маслова, В. К. Матвійчук, С. М. Мохончук, Л. В. Мошняга, А. А. Музика, 

В. О. Навроцький, Д. О. Олєйніков, П. В. Пекар, М. А. Рубащенко, 

Н. А. Савінова, В. В. Сичевський, Є. Д. Скулиш, Д. С. Слінько, П. Л. Фріс, 

М. І. Хавронюк, Є. І. Харитонов, Д. О. Чернявский, О. А. Чуваков, 

О. В. Шамара, В. М. Янко та інших. 

В Україні вивчення проблеми публічних закликів здійснювалося у 

дисертаціях В. Н. Кубальського («Кримінально-правові проблеми протидії 

тероризму», м. Київ, 2007 р.), І. В. Діордіци («Кримінально-правова 

відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади», м. Київ, 2008 р.), 

А. О. Данилевського («Кримінальна відповідальність за матеріальне, 

організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи 

чи терористичної організації», м. Київ, 2009 р.), Л. В. Мошняги («Кримінальна 

відповідальність за злочини проти конституційних основ національної безпеки 

України», м. Харків, 2011 р.), В. В. Кузнецова («Кримінально-правова охорона 

громадського порядку та моральності», м. Київ, 2013 р.), Т. П. Гусака 

(«Протидія злочинним діям, що вчиняються особами у складі натовпу», м. Київ, 

                                                                 
1
 Закон України від 22.11.2018 № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 
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2015 р.), О. А. Чувакова («Кримінально-правова протидія злочинам проти основ 

національної безпеки України: теорія і практика», м. Київ, 2017 р.), В. М. Янка 

(«Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету 

Українського народу», м. Сєвєродонецьк, 2018 р.). Проте у вказаних працях ця 

проблема досліджена фрагментарно, виключно у контексті інших, більш 

загальних питань. 

У теорії кримінального права України дискусійними та маловивченими 

залишаються, зокрема, питання про відмінність публічних закликів від 

суміжних явищ (наприклад, від пропаганди, агітації); розмежування окремих 

видів публічних закликів; характеристика публічності та визначення її місця у 

системі ознак складів публічних закликів до вчинення злочинів тощо.  

Усе наведене вище обумовлює актуальність і важливість комплексного 

дослідження проблеми кримінально-правової протидії публічним закликам 

до вчинення злочинних дій. 

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

Дисертацію виконано в рамках теми науково-дослідної роботи кафедри 

кримінального права та процесу юридичного факультету Волинського 

національного університету імені Лесі Українки «Актуальні проблеми 

реформування кримінального права і процесу України в умовах 

євроінтеграції», затвердженої Науковою радою університету 17.03.2015. 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 27.11.2014, уточнена Вченою 

радою Волинського національного університету імені Лесі Українки 

25.01.2018. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у розробці теоретичних засад кримінально-правової протидії публічним 

закликам до вчинення злочинних дій та формулювання на цій основі 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства України про кримінальну 
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відповідальність, а також практики його застосування. Мета дослідження 

конкретизується в її завданнях:  

– охарактеризувати співвідношення свободи вираження поглядів 

та публічних закликів до вчинення злочинних дій крізь призму міжнародних 

стандартів та практики Європейського Суду з прав людини; 

– визначити поняття кримінальних правопорушень, що вчиняються 

вербальним способом; 

– дослідити співвідношення публічних закликів з іншими формами 

лінгвістичного маніпулювання, а саме пропагандою, агітацією, 

примушуванням, спонуканням; 

– охарактеризувати ознаки публічних закликів як наскрізного 

кримінально-правового поняття; 

– визначити співвідношення публічних закликів та підбурювання 

до вчинення кримінального правопорушення; 

– охарактеризувати публічні заклики як кримінально-правову 

конструкцію статей Особливої частини КК України;  

– дослідити публічність як ознаку закликів до вчинення злочинних дій; 

– визначити зміст суспільно небезпечних діянь, що входять до обсягу 

поняття «публічні заклики», а саме власне публічні заклики, розповсюдження, 

виготовлення, зберігання матеріалів, що містять публічні заклики; 

– з’ясувати суб’єктивні ознаки у законодавчій конструкції публічних 

закликів до вчинення злочинних дій; 

– охарактеризувати особливості диференціації кримінальної 

відповідальності за публічні заклики з кваліфікуючими ознаками; 

– виявити недоліки пеналізації у санкціях статей Особливої частини 

КК України, що передбачають відповідальність за публічні заклики;  

– запропонувати основні напрямки вдосконалення статей КК України, 

що передбачають відповідальність за публічні заклики.  
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Об’єктом дослідження є порядок суспільних відносин у сфері 

кримінально-правової охорони інформаційної безпеки. 

Предметом дослідження є кримінально-правова протидія публічним 

закликам до вчинення злочинних дій. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

методів філософського, загальнонаукового та конкретно-наукового рівнів 

дослідження. Використання методів відповідного рівня мало місце під час 

дослідження таких питань кримінально-правової протидії публічним закликам. 

Діалектичний метод – для виокремлення кримінальних правопорушень, що 

вчиняються вербальним способом (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод 

– для характеристики норм про публічні заклики у зарубіжному кримінальному 

законодавстві (підрозділ 2.3). Статистичний метод – під час обробки 

статистичних даних щодо динаміки публічних закликів в Україні упродовж 

2016-2019 років (вступ, додатки). Логічно-лінгвістичний метод – для 

визначення співвідношення публічних закликів з суміжними правовими 

явищами, а саме з пропагандою, агітацією, спонуканням, примушуванням, 

підбурюванням до вчинення кримінальних правопорушень (підрозділи 1.2, 1.4), 

а також для характеристики лінгвістичного аспекту публічних закликів 

(підрозділ 1.2). Методи сходження від абстрактного до конкретного, 

формалізації, ідеалізації, аксіоматичний метод, методи абстрагування, аналізу, 

синтезу, аналогії, індукції, дедукції – для характеристики публічних закликів 

наскрізного кримінально-правового поняття та правопорушення, що вчиняється 

вербальним способом (підрозділи 1.2, 1.3), а також для теоретико-прикладного 

дослідження елементів конструкції публічних закликів у статтях Особливої 

частини КК України (підрозділи 2.2−2.6). Метод моделювання – для визначення 

напрямків вдосконалення кримінально-правової протидії публічним закликам 

(підрозділи 1.2, 1.4, 2.2−2.6, 3.1, 3.2, висновки). Метод індукції – під час аналізу 

практики Європейського суду з прав людини (підрозділ 1.1), судових рішень, 

постановлених судами України (підрозділи 1.2, 1.4, 2.2−2.6, 3.1, 3.2). 
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Догматичний метод – для дослідження проблем кримінально-правової протидії 

публічним закликам (всі підрозділи). 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали опублікованої судової 

практики (усього вивчено й проаналізовано практику судів України за Єдиним 

державним реєстром судових рішень (150 вироків, постановлених судами 

України за вчинення публічних закликів); статистичні дані Державної судової 

адміністрації України, Офісу Генерального прокурора. 

У дисертаційному дослідженні враховано положення кримінального 

права, міжнародного права, конституційного та адміністративного права, 

юридичної лінгвістики, логіки, журналістики.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є одним із перших в Україні комплексних досліджень кримінальної 

відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинних дій. Дисертант 

сформулював низку положень, висновків і пропозицій, концептуально нових та 

важливих для юридичної науки та практики. До положень, що мають наукову 

новизну, належать, зокрема: 

вперше: 

1) запропоновано розглядати «публічні заклики» як родове поняття, 

в обсяг якого включаються всі альтернативні дії, що  названі у диспозиціях ч. 2 

ст. 109, статей 110, ст. 258
2
, 295, 299, 436, ч. 2 ст. 442 КК України, а саме власне 

публічні заклики до вчинення злочинних дій, виготовлення, зберігання 

та розповсюдження матеріалів з такими публічними закликами (видові 

поняття). Запропоновано виключити вказівку на виготовлення та зберігання 

матеріалів, що містять публічні заклики, з диспозицій статей  258
2
, 295, 436, ч. 2 

ст. 442 КК України та не використовувати такі формулювання у нових 

редакціях цих статей; 

2) у контексті реформування кримінального законодавства України  

обґрунтовано ідею про доцільність криміналізації публічних закликів 

до вчинення виключно злочинів, а не кримінальних проступків; 
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3) визначено співвідношення публічних закликів зі спонуканням, 

примушуванням, пропагандою та агітацією. Публічні заклики, як і спонукання, 

характеризуються менш інтенсивним психологічним впливом на адресата, ніж 

примушування. Публічні заклики здійснюють вплив на свідомість адресата, за 

якого він здатен проявляти волю та вчиняти протиправні дії, до яких його 

закликають. Публічні заклики є частиною таких понять, як пропаганда та 

агітація, тому у КК України недоцільно тлумачити поняття «пропаганда» через 

«публічні заклики»; 

4) розглянуто публічність як об’єктивно-суб’єктивну ознаку закликів 

у статтях Особливої частини КК України, яка визначається з урахуванням 

спрямованості діянь (об’єктивна ознака) та прямого умислу  (суб’єктивна 

ознака) суб’єкта кримінального правопорушення. Запропоновано 

виокремлювати початковий («пусковий») момент публічних закликів, який 

може мати місце в обстановці приватності, та завершальний («фінішний») 

момент закликів, який характеризується ознакою публічності. Публічність 

вказує на  спрямованість діянь суб’єкта кримінального правопорушення та є 

властивістю самого діяння, а не обстановки його вчинення;  

5) запропоновано здійснювати диференціацію кримінальної 

відповідальності за публічні заклики на двох рівнях: І − кримінальна 

відповідальність за публічні заклики до порушення конституційного ладу 

України, терористичної діяльності, масових заворушень, агресивної війни та 

геноциду; ІІ – виокремлення у всіх складах «публічних закликів» таких 

кваліфікуючих ознак, як повторність кримінальних правопорушень; 

використання засобів масової інформації або мережі Інтернет; вчинення 

службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне 

становище; вчинення за попередньою змовою групою осіб або організованою 

групою;   
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удосконалено: 

6) наукову пропозицію про виокремлення кримінальних правопорушень, 

які вчиняються вербальним способом, конститутивною властивістю яких 

є лінгвістичне маніпулювання однією особою свідомістю іншої. Публічні 

заклики належать до протиправного інформування адресатів, яке завжди 

вчиняється вербальним способом; 

7) підходи науковців, зокрема М. А. Рубащенка, щодо встановлення 

відмінностей між публічними закликами та розповсюдженням матеріалів, що 

містять такі заклики. Ці діяння відрізняються одночасністю сприйняття однієї 

публікації кількома адресатами: якщо з нею має можливість ознайомитися 

необмежене коло адресатів, то мають місце публічні заклики, а якщо матеріали, 

що містять публічні заклики, індивідуально (приватно) направляються значній 

кількості адресатів, то має місце розповсюдження таких матеріалів; 

8) науковий підхід стосовно кваліфікації дій особи за ст. 295 КК України, 

під час якої необхідно встановити сукупність таких ознак публічних закликів 

до масових заворушень: змістової (зміст закликів – погроми, підпали, знищення 

майна, захоплення будівель чи споруд, насильницьке виселення громадян) та 

якісної (загроза громадському порядку); 

9) підходи щодо кваліфікації посту, репосту публічних закликів 

(М. А. Рубащенко) як власне публічних закликів до вчинення злочинних дій, а 

не розповсюдження матеріалів, що їх містять. Запропоновано оцінювати 

вподобання, коментування публікацій інших користувачів соціальних мереж, 

а також розміщення публікацій відповідного змісту у групах за допомогою 

месенджерів як публічні заклики до вчинення злочинних дій; 

дістали подальшого розвитку: 

10) наукові підходи (О. О. Кваші, В. О. Навроцького, О. В. Ус та інших) 

щодо розмежування публічних закликів і підбурювання до вчинення 

кримінальних правопорушень. Публічні заклики відрізняються від 

підбурювання за успішністю протиправної діяльності (заклики не обов’язково 
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повинні бути вдалими), за ступенем конкретизації протиправних дій, 

до вчинення яких схиляється інша (інші) особа (особи) (заклики 

характеризуються спонуканням до вчинення абстрактних протиправних дій); 

за обстановкою (заклики вчиняються в умовах публічності); за колом адресатів 

(адресат закликів не завжди повинен бути суб’єктом кримінального 

правопорушення); за колом кримінальних правопорушень (кримінальна 

відповідальність за публічні заклики настає лише у випадках, передбачених у 

статтях Особливої частини КК України); 

11) доктринальна дефініція наскрізних кримінально-правових понять 

(З. А. Загиней-Заболотенко, В. О. Навроцький, М. А. Рубащенко та інші), під 

якими запропоновано розуміти поняття, що використовуються у тексті статей 

Особливої частини КК України для позначення ознак складів конкретних 

кримінальних правопорушень та не належать до загальних понять 

і не позначають ознак загального складу кримінального правопорушення як 

юридичної абстракції; 

12) наукові підходи про співвідношення статей 109 і 110 КК України як 

частини та цілого. З огляду на складнощі під час кваліфікації, зокрема в частині 

розмежування, вказаних злочинів у судовій практиці, обґрунтовано доцільність 

їх об’єднання у єдину статтю (умисне вчинення дій, спрямованих 

на насильницьку зміну конституційного ладу України – ст. 109 КК України), 

а також передбачення кримінальної відповідальності за публічні заклики 

до вказаних вище дій у ст. 109
1
 цього Кодексу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, 

що сформульовані у дисертаційному дослідженні висновки та рекомендації 

можуть бути використані у таких сферах: 

– науково-дослідній – як підґрунтя для подальшого вивчення теоретико-

прикладних проблем кримінально-правової протидії публічним закликам (акт 

впровадження результатів дисертації у наукову діяльність Інституту держави та 

права ім. В. М. Корецького НАН України від 12.01.2021);  
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– нормотворчій – для вдосконалення Кримінального кодексу України у 

частині встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики до 

вчинення кримінальних правопорушень; 

– правозастосовній – як рекомендації щодо вдосконалення 

правозастосовної діяльності у частині кримінально-правової кваліфікації 

публічних закликів до вчинення злочинних дій та аналітичної роботи з судовою 

практикою апаратом Верховного Суду (акт впровадження в практичну 

діяльність Верховного Суду від 13.01.2021 №13/0/158-21);  

– навчальній – під час підготовки відповідних розділів підручників, 

навчальних посібників, коментарів до КК України, у процесі викладання 

навчальних дисциплін кримінально-правового циклу. 

Особистий внесок здобувача. Викладені у дисертації висновки і 

положення, що становлять її новизну, ґрунтуються на власних дослідженнях. 

В опублікованих у співавторстві наукових працях особистим внеском є власні 

теоретичні розробки щодо корегування змісту чинних статей 109 і 110 

КК України, наукове бачення поняття «публічне підбурювання», висновки 

щодо співвідношення публічних закликів до вчинення злочину та 

підбурювання до злочину.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

дисертації обговорювались та були оприлюднені на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 26–27.06.2015); «Актуальні 

питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 24–25.06.2016); 

«Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 01–

02.06.2018); «Кримінальна юстиція: quo vadis?» (м. Львів, 20–22.09.2018); 

«Актуальні проблеми кримінального права» (м. Київ, 21.11.2018); 

«Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх 

вирішення» (м. Київ, 22.03.2019); «Права людини в  сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 14.12.2018); «Наукові підходи 



15 

 

до підготовки фахівців-юристів: виклики та перспективи» (м. Луцьк, 

15.02.2019); «Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку» 

(м. Луцьк, 22.03.2019); «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» (м. Луцьк, 12−13.05.2020); «Правове життя: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (м. Луцьк, 27.03.2020). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено 

у 14 наукових статтях, з яких 4 статті опубліковано у виданнях, що входять до 

переліку наукових фахових видань України; 1 стаття −  у зарубіжному виданні, 

а також тезах 9 наукових доповідей і повідомлень на наукових конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ ПУБЛІЧНИМ ЗАКЛИКАМ 

ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ 

1.1 Свобода вираження поглядів та публічні заклики до вчинення 

злочинних дій: практика Європейського Суду з прав людини 

Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань є конституційним правом людини і громадянина (ст. 34 Конституції 

України). Таке право включає  право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб 

– на свій вибір. Водночас здійснення цих прав може бути обмежене законом в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя [181]. Закон «Про інформацію» 

визначає свободу вираження поглядів і переконань як один із основних 

принципів інформаційних відносин (ч. 1 ст. 2) та закріплює випадки, коли 

право на інформацію може бути обмежене законом (ч. 2 ст. 6), що збігаються з 

положеннями Основного Закону, що цитувалися вище  [281]. Відповідно до 

рекомендацій міжнародних експертів РЄ обмеження свободи вираження 

поглядів «… завжди мусять бути такими, без яких демократичне суспільство не 

обійдеться, і задовольняти критерій суспільного інтересу, а це значить, що вони 

завжди носять тимчасовий характер (тобто їх запроваджують лише на 

обмежений термін) і інформація зрештою стане доступною загалові. Тут слід 

підкреслити, що поняття охорони інтересів національної безпеки (захист від 

нападу, повалення конституційного порядку тощо) в міжнародному праві добре 
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визначене і його неможливо поєднати з поняттям «інформаційної безпеки», що 

фігурує в Законі «Про інформацію». Ми тому рекомендуємо поняття 

інформаційної безпеки з закону вивести, а ввести натомість чітко викладений 

розділ про винятки» [104]. 

Як зазначає Л. В. Ярмол, «свобода вираження поглядів є однією 

з фундаментальних можливостей людини, яку людство тривалий період 

виборювало. Реальне та максимальне її забезпечення становить критерій 

демократичності держави, а ефективна реалізація – важливий показник рівня 

забезпечення низки інших прав людини. Свобода вираження поглядів 

як природне право людини є її можливістю, властивою від народження, 

невід’ємною, невідчуженою, незалежною від волі держави. Право людини 

вільно виражати свої погляди закладене в самій людській природі як її 

складова» [380, с. 15] 

Згідно зі ст. 17 Закону «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» Конвенція та практики ЄСПЛ вважаються 

в Україні джерелом права [270]. Як зазначено у щорічному звіті про результати 

діяльності Уповноваженого у справах ЄСПЛ у 2019 р., «станом на 31.12.2019 

на розгляді в Європейському суді перебувало загалом 59 800 справ проти 

держав – сторін Конвенції, з них 8 850 справ – проти України, що складає 

14,8 % від загальної кількості справ… Протягом багатьох років Україна 

займала перше місце серед держав – членів Ради Європи за кількістю справ, які 

перебували на розгляді в Європейському суді. Станом на 31.12.2019 Україна 

займала третє місце  [376]. 

Свобода вираження поглядів гарантується на міжнародному рівні. Так, 

у ст. 19 Загальної декларації прав людини 1948 р. передбачено, що кожна 

людина має право на вільне виявлення переконань. Це право, зокрема, включає 

свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу 

поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами [153]. У ст. 19 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. зазначено, 
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що право на вільне вираження поглядів включає свободу шукати, одержувати  

і поширювати будь-яку інформацію  та  ідеї,  незалежно  від  державних  

кордонів,  усно, письмово  чи  за  допомогою  друку  або художніх форм 

вираження чи іншими способами на свій вибір. Водночас у ч. 2 цієї статті 

містяться обмеження вказаного права, які мають встановлюватися законом 

і бути необхідними: а) для поважання прав і репутації інших осіб; b) для 

охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності 

населення [214].  

Свобода вираження поглядів гарантується й Конвенцією (ст. 10). 

Відповідно до ч. 1 цієї статті кожен має право на свободу вираження поглядів. 

Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати 

і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади 

і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати 

ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних 

підприємств. Водночас, як передбачено у ч. 2 ст. 10 Конвенції, здійснення 

цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може 

підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, 

що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві 

в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської 

безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання 

розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету 

і безсторонності суду [176]. У контексті вказаної гарантії виникає запитання: 

«Де межа між публічними закликами
2
 та публічними висловлюваннями, 

що становлять реалізацією права людини на вільне вираження поглядів»? 

ЄСПЛ упродовж своєї діяльності сформулював низку результатів 

тлумачення ст. 10 Конвенції, розглянувши значну кількість рішень, зокрема 

                                                                 
2
 Далі по тексту для стислості викладення термінологічний зворот «публічні заклики» буде використовуватися 

у значенні «публічні заклики до вчинення злочинних дій 
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й проти України. Наприклад, рішення у справах Ляшко проти України 

(«Lyashko v. Ukraine») від 10.08.2006) [205], Газета Україна-Центр проти 

України» («Gazeta Ukraina-Tsentr v. Ukraine») від 15.07. 2010 [110], Редакція 

газети Правое дело і Штекель проти України («Editorial Board of Pravoye Delo 

and Shtekel v. Ukraine») від 05.05.2011 [292], Швидка проти України («Shvydka 

v. Ukraine») від 30.10.2014, остаточне рішення від 30.01.2015 [370], Сінькова 

проти України («Sinkova v. Ukraine») від 27.02.2018 [320], Михайлова проти 

України» («Mikhaylova v  Ukraine») від 06.03. 2018 [213]. 

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ засадничі результати 

тлумачення ст. 10 Конвенції у контексті дослідження проблем кримінальної 

відповідальності за публічні заклики полягають у такому. 

1. Свобода вираження поглядів є одним із засадничих положень 

демократичного суспільства та однією з основних умов його розвитку 

й самореалізації кожної окремої особи (рішення у справі Штоль проти 

Швейцарії («Stoll v. Switzerland») від 10.12.2007 [374]. 

2. Публікації в Інтернеті порівняно з іншими друкованими ЗМІ здатні 

спричинити більшу шкоду порядку суспільних відносин, ураховуючи такі 

властивості Інтернету, як доступність, тривалість та асинхронність інформації 

в Інтернеті. Зокрема, у рішенні Редакція газети «Правое дело» та Штекель 

проти України («Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine») 

від 05.05.2011 підкреслюється, що електронна мережа, яка обслуговує мільярди 

користувачів у всьому світі, не є і потенційно не буде об’єктом такого 

ж регулювання та засобів контролю. Ризик завдання шкоди здійсненню 

та використанню прав людини і свобод, який становлять інформація з Інтернету 

та комунікація в ньому, є безумовно вищим, ніж ризик, який походить 

від преси. Таким чином, підходи, які регулюють відтворення матеріалу 

з друкованих ЗМІ та Інтернету, можуть відрізнятися. Останній, безперечно, має 

коригуватися з урахуванням притаманних цій технології рис [292]. 
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3. Відповідно до § 2 ст. 10 Конвенції під час обговорення політичних 

або соціально значущих питань існує небагато можливостей для обмеження 

свободи вираження поглядів. Якщо приватна особа бере участь у політичній 

дискусії з питань, що цікавлять суспільство, то вона не повинна виходити 

за певні межі. При цьому особі дозволяється вдатися до певного роду 

перебільшення чи навіть провокації, або, іншими словами, вона може робити 

певні нестримані заяви (рішення у справі Віллем проти Франції («Willem 

v. France») від 16.07.2009) [105]. 

4. Розпалювання ворожнечі не захищається ст. 10 Конвенції (рішення 

Гюндюз проти Туреччини («Gunduz v. Turkey») від 13.11.2003 [131]. Відповідно 

до ст. 17 Конвенції висловлювання, несумісні з цінностями, 

що проголошуються та гарантуються Конвенцією, не отримують захисту. 

5. Свобода вираження поглядів обмежена висловлюваннями, 

що  пропагують расову дискримінацію і ворожнечу. Гасла відповідного змісту, 

що містяться на листівках політичної партії або на сайті в Інтернеті під час 

виборчої компанії піддаються такій же оцінці у контексті § 2 ст. 10 Конвенції 

(рішення Фере проти Бельгії («Féret v. Belgium») від 16.07.2009 [360]. Заклик 

вказаного змісту не є вільним обговоренням теми, а тому підпадають під дію 

§ 2 ст. 10 Конвенції (рішення Віллем проти Франції («Willem v. France») від 

16.07.2009) [105]. 

6. Відповідальним за порушення ст. 10 Конвенції ЄСПЛ може 

визнаватися не лише фізична особа, а й юридична особа, організація, 

відповідальна за ведення порталу новин, на якому читачі розміщували анонімні 

та наклепницькі повідомлення (рішення у справі Делфі АС проти Естонії 

(«Delfi AS v. Estonia») від 10.10.2013. Воно обґрунтовувалося тим, що рішення 

естонських судів про відповідальність Delfi були виправданими і такими, що 

стосуються необхідності обмеження свободи вираження поглядів. Коментарі 

читачів були екстремістськими і розміщувалися у відповідь на статтю, 

опубліковану Delfi на своєму професійно керованому новинному порталі, який 
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здійснював свою роботу на комерційній основі. Крім того, ЄСПЛ врахував той 

факт, що компанія Delfi є великим ЗМІ. А тому широке коло публіки могло 

переглянути інформацію, розміщену на сайті. ЄСПЛ також звернув увагу на 

контроль сайту за опублікованими коментарями. Автори коментарів не мали 

можливість їх видаляти або редагувати. При цьому сам сайт не вжив 

своєчасних заходів, щоб видалити образливий коментар після його публікації. 

ЄСПЛ також звернув увагу на те, що компанія Delfi, будучи великим ЗМІ, 

повинна була бути поінформована про можливі юридичні наслідки збереження 

подібного коментаря і мала можливість оцінити ризики [135].  

Таким чином, згідно з практикою ЄСПЛ, визнаючи вебсайт 

відповідальним за публічні заклики читачів, розміщених на цьому вебсайті, цей 

Суд орієнтує національні суди враховувати: характер діяльності, 

що здійснюється сайтом (професійна, непрофесійна); наявність публікації 

інтересу; ступінь контролю за публікаціями (одноосібне право змінити 

чи вилучити коментарі); наявність заходів, що перешкоджають розміщенню 

протиправних коментарів; контекст та зміст публікації; наслідки, що були 

викликані публікаціями. 

7. Для оцінки того, мали місце публічні заклики, чи було обмеження 

права на вираження поглядів, на думку ЄСПЛ, суди повинні оцінювати 

загальну ситуацію і контекст, в якому було зроблено коментар (рішення 

у справі Сава Терентьєв  проти Росії («Savva Terentyev v. Russia») від 

24.08.2018. У вказаній справі Саву Терентьєва вперше у РФ притягнули до 

кримінальної відповідальності за вчинення екстремізму і розпалювання 

ненависті через залишений коментаря в інтернеті. Приймаючи рішення, ЄСПЛ 

наголосив, що він не схвалює дій Сави Терентьєва. При цьому ключове 

питання, яке слід застосовувати у вказаному випадку полягає у тому, чи можна 

розглядати коментар Терентьєва як заохочення до насильства, ненависті або 

нетерпимості. Розглядаючи коментар Терентьєва про необхідність спалити 

«невірних ментів». ЄСПЛ зазначив, що він не закликав до такого насильства 
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щодо конкретного офіцера або офіцерів. Його коментарі були спрямовані на 

поліцію як державну установу. У вказаній справі ЄСПЛ керувався такими 

критеріями:  

– контекст і зміст коментаря. ЄСПЛ вказав, що національним судам 

необхідно було провести ретельне вивчення контексту, що є єдиним способом 

визначити, чи підпадає коментар Терентьєва під захист ст. 10 Конвенції; 

– «зауваженням», що захищається ст. 10 Конвенції, або заявою, яке 

втратило право на захист Конвенцією;  

 – реальність застосування насильства, про яке йшлося у коментарі 

Терентьєва. ЄСПЛ підкреслив, що Терентьєв залишив коментар за відсутності 

у країні ситуації будь-якої політичної нестабільності або загальної 

напруженості, пов’язаної з безпекою у регіоні. У той час не відбувалися 

зіткнення, заворушення або антиполіцейські виступи. Тому коментар 

Терентьєва не міг призвести до реальної загрози застосування фізичного 

насильства проти співробітників поліції; 

– публічність коментаря. ЄСПЛ звернув на цю обставину детальну увагу 

Так, було встановлено, що коментар заявника було зроблено для достатньо 

обмеженого кола читачів. Тому він не міг впливати на значну кількість осіб. 

Національні суди не досліджували питання про те, скільки осіб переглянуло 

коментар Терентьєва. 

ЄСПЛ вказав, що національні суди були зосереджені на формі і тоні слів 

Терентьєва, але не на загальному контексті ситуації. Тому вони не змогли дати 

пояснень, чому його слова становили загрозу національній безпеці. ЄСПЛ 

особливо наголосив, що Терентьєв був визнаний винним і засуджений 

до покарання у виді позбавлення свободи, яке може застосовувати тільки 

у виняткових випадках. Як підсумок ЄСПЛ у вказаному випадку констатував 

порушення ст. 10 Конвенції [310]. 

8. У рішенні Смажич проти Боснії та Герцеговини («Smajić v. Bosnia and 

Herzegovina») від 08.02.2018 суд оцінював рішення національних судів, 
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відповідно до яких Смажича було визнано винуватим у розміщенні публікації 

на інтернет-форумі, що містила заклик до національної, расової та релігійної 

ненависті, ворожнечі або нетерпимості. Заявник стверджував, зокрема, що він 

висловлював свою думку з суспільно важливого питання. ЄСПЛ визнав скаргу 

заявника явно необґрунтованою відповідно до ст. 10 Конвенція і, як наслідок, 

неприйнятною. Він дійшов висновку, зокрема, що національні суди 

обґрунтовано констатували, що зміст постів заявника було виражено в досить 

образливій формі. Незважаючи на те, що вони мали загальний характер, все ж 

зачіпали делікатне питання етнічних відносин в постконфліктному 

боснійському суспільстві. ЄСПЛ відзначив, що призначене заявнику покарання 

не були надмірними. ЄСПЛ визнав, що втручання у право заявника на свободу 

вираження поглядів, яке було наказано законом і переслідувало законну мету 

захисту репутації і прав інших осіб, не порушувало ст. 10 Конвенції [324]. 

Таким чином, у судовій практиці ЄСПЛ констатується відсутність 

порушення ст. 10 Конвенції та відповідальність авторів публікацій, коментарів 

або повідомлень з урахуванням контексту і змісту публікації, мети, яку 

переслідують автори повідомлень, реальності застосування насильства, до 

якого закликають у повідомленні, величини аудиторії, яка безпосередньо 

ознайомилася з публікацією. 

На підставі викладеного вище доходимо висновку, що ЄСПЛ розробив 

достатньо дієві стандарти міжнародно-правового захисту свободи людини 

на вираження поглядів. Окремі з них є важливими під час установлення ознак 

складів публічних закликів за КК, зокрема, стосовно наявності такої змістовної 

ознаки, як публічність. 
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1.2 Публічні заклики як кримінальне правопорушення, 

що вчиняється вербальним способом 

Система Особливої частини КК передбачає поділ на розділи, в яких 

вміщено КП, що посягають на один і той же родовий об’єкт, який є «основним 

критерієм структуризації Особливої частини КК» [36, с. 266]. Окремі науковці 

стверджують, що Особлива частина КК побудована за ознакою як родового, так 

і групового об’єкта кримінально-правової охорони [161, с. 413]. На сучасному 

етапі розвитку кримінального законодавства України Особлива частина 

складається з двадцяти розділів. Як зазначає В. І. Борисов, «запропонована 

система … відповідає в цілому досягненням науки кримінального права і тим 

змінам, які сталися в соціальному й економічному житті України» [36, с. 269]. 

Водночас розвиток кримінального законодавства України передбачає і зміну 

парадигми виокремлення кількості розділів Особливої частини КК.  

Відповідно до Указу Президента України № 584/2019 від 07.08.2019 було 

створено Комісію з питань правової реформи, у складі якої утворено робочу 

групу з розвитку кримінального права. Серед іншого, перед нею поставлені 

завдання забезпечити розроблення та внесення Президентові України 

узгоджених пропозицій з питань вдосконалення правової системи України 

з урахуванням сучасних викликів та потреб демократичного суспільства, 

зокрема – підготовки та узагальнення пропозицій стосовно змін до 

законодавства про кримінальну відповідальність [257]. Відповідно до проєкту 

Концепції реформування кримінального законодавства України, що розміщена 

на сайті робочої групи з питань розвитку кримінального права, у межах 

Особливої частини КК планується виокремити п’ять книг:  «Злочини проти 

прав людини», «Злочини проти інтересів суспільства», «Злочини проти 

власності, фінансів і господарської діяльності», «Злочини проти держави», 

«Злочини проти основ міжнародного права і міжнародного правопорядку». При 

цьому у межах кожної книги Загальної і Особливої частин містяться окремі 
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розділи, а в необхідних випадках і підрозділи, що об’єднують у собі окремі 

статті [290]. 

Таким чином, розвиток системи Особливої частини КК відбувається 

у напрямку укрупнення її розділів з виокремленням об’ємних родових об’єктів 

з одночасним передбаченням видових об’єктів кримінально-правової охорони, 

що є об’єктивним та виваженим. 

Що стосується науки кримінального права України, то у межах 

спеціальності 12.00.08 докторські дисертації зазвичай присвячені дослідженню 

видів складів злочинів у межах розділів Особливої частини КК [361; 366]. 

Проте мають місце й інші праці, в яких вивчається система норм, не пов’язана 

з групуванням їх у межах Особливої частини КК, яка залежить 

від «наскрізного» значення КП [256; 226]. Вказаний підхід ґрунтується на таких 

методах наукового дослідження, як сходження від абстрактного 

до конкретного, формалізація, ідеалізація, аксіоматичний метод, методи 

абстрагування, аналізу, синтезу, аналогії, індукції, дедукції тощо.  

Наприклад, метод аналогії, який є засобом конкретизації наукової думки 

та одним з активних методів дослідження переважно на початковому етапі 

процесу пізнання, відповідно до якого можна «знаходити невідомі ознаки, 

спираючись на раніше придбані знання, переносити інформацію від одного 

предмета на інший на основі деякого співвідношення між ними». Метод 

моделювання «припускає вивчення об’єкта (оригіналу) шляхом створення 

й дослідження його копії (моделі), що заміщує оригінал з певних сторін, що 

цікавлять дослідника. Моделювання – це метод створення й дослідження 

моделі». За допомогою цього методу може створюватися наукова модель, тобто 

«подумки представлена або матеріально реалізована система, що адекватно 

відображає предмет дослідження і здатна заміщати його настільки, 

що вивчення моделі дозволяє одержувати нову інформацію про об’єкт. 

Модельне дослідження має наступну структуру: постановка задачі; створення 

або вибір моделі; дослідження моделі; перенесення знання з моделі на оригінал  
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[128, с. 26, 29].  Окрім того, важливим методом наукових досліджень у галузі 

кримінального права України виступає техніка логічного аргументу, яка, на 

думку П. П. Сердюка, використовується вченими-криміналістами замість 

діалектичного методу. На його думку, при аналізі правових систем діалектика 

може зашкодити досліднику, оскільки вона вбачає джерело розвитку 

у суперечностях, які відіграють деструктивну роль у таких системах [317, с. 33].  

1.2.1. Ознаки та види кримінальних правопорушень, що вчиняються 

вербальним способом 

На вказаних вище методах наукового дослідження ґрунтується 

виокремлення груп КП, які є штучними в аспекті системи Особливої частини 

чинного КК. До таких належать і так звані «вербальні КП», комплексне 

дослідження яких перебуває у зародковому стані у кримінально-правовій 

доктрині. Водночас у зарубіжних джерелах вказана проблема висвітлюється 

[45; 309].  Виокремлення вербальних КП пов’язане, зокрема, з розвитком такого 

напрямку наукового знання, як юридична лінгвістика (або юрислінгвістика), 

прикладної наукової галузі, що вивчає специфіку правничого мовлення і 

способи оптимального використання мовних одиниць і категорій у всіх його 

функціональних різновидах і жанрах. Юридична лінгвістика розвиває, зокрема, 

такий прикладний напрям науково-лінгвістичного аналізу правових категорій, 

як експертна оцінка конфліктних текстів [25]. У межах юридичної лінгвістики 

упродовж останніх років активно розвивається лінгвістична експертологія. 

Лінгвістична експертиза – це «спеціалізоване мовознавче дослідження 

текстових матеріалів та інших мовних об’єктів для з’ясування питань, що 

можуть мати юридичні наслідки. Слово, сказане і написане за певних обставин, 

стає дією, яка передбачає юридичні наслідки». Її предметом є «текст як 

складник відповідного дискурсу, комунікативна норма, яка виводиться на 

підставі чинних дискурсивних практик, її варіювання і юридично релевантні 

відхилення від неї» [19, с. 14]. 
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Вербальні КП – це правопорушення, що вчиняються за допомогою слова 

(слово «вербальний» (лат. «verbalis» – словесний)). Вербальним способом може 

вчинятися розголошення, спонукання, схиляння, втягнення, примушування, 

публічні заклики [114, с. 93–98]. Виокремлення вербальних КП пов’язано 

зі специфічним  інформаційним впливом відповідних правопорушень на об’єкт 

кримінально-правової охорони. Такі правопорушення мають підвищений 

ступінь суспільної небезпеки, адже на сьогодні «інформаційні впливи 

набувають особливого змісту: будучи серцевиною дистанційних комунікацій, 

вони можуть виступати засобами психічної підготовки інформаційно залежного 

населення до наступних невіртуальних впливів» (Н. А. Савінова) [311, с. 111].  

У теорії кримінального права України відсутнє єдине розуміння того, що 

слід розуміти під вербальними злочинами (КП). На думку О. В. Рилової, 

це суспільно небезпечне діяння, заборонене КК під загрозою покарання 

та спрямоване на заподіяння шкоди особі, суспільству або державі за 

допомогою мовної діяльності [309, с. 96; 308, с. 96; 309, с. 45]. А. А. Гогін та 

О. Є. Репетева вважають, що особливістю вербального правопорушення 

(злочину чи проступку) є його предмет, яким виступає проголошене публічне 

словесне висловлювання або конкретна фраза, що поширюється письмово або 

усно у часі та просторі [45, с. 6; 125].   

На нашу думку, найменування групи злочинів саме у такому вигляді, 

як пропонують вказані та інші науковці, є не зовсім коректним.  Обґрунтовану 

критику схожим формулюванням КК 1961 р. висловлювала З. А. Тростюк [336, 

с. 79]. На її думку, назви на кшталт «службові злочини», «господарські 

злочини», не відображають особливостей відповідної групи, а вказують на 

широке коло суспільно небезпечних посягань, що можуть вчинятися 

у відповідній сфері.  

Вважаємо, що поняття «вербальні злочини» є надто широким за обсягом 

та невизначеним за змістом, а тому не сприяє належному з’ясуванню його 

істотних ознак та кола кримінальних правопорушень, що ним охоплюються. 
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Нам імпонує підхід білоруського дослідника А. А. Лавицького, який замість 

термінологічного звороту «вербальні злочини» пропонує використовувати 

словосполучення «злочини, що вчиняються вербальним способом». На думку 

вченого, саме ця назва краще відображає вербальний предметний зміст 

правопорушень та дозволяє співвідносити його зміст не з видом злочинного 

діяння, а з кожним конкретним порушенням вимог закону [200; с. 306]. 

Наведемо додаткові аргументи на користь виокремлення КП, які 

вчиняються вербальним способом.  

По-перше, особливість вчинення цих КП, обумовлює залучення 

у кримінальне провадження спеціальних знань, зокрема, експертів-лінгвістів. 

Так, окрім установлення того, чи є висловлювання публічними закликами, 

лінгвістична експертиза призначалася для визначення наявності погрози 

вбивством (ст. 345
1
 КК) [51], розпалювання національної, расової ворожнечі та 

ненависті, приниження національної честі та гідності (ст. 161 КК) [81; 89]. 

Лінгвістичні експертизи також проводилися у кримінальних провадженнях про 

умисні вбивства [58], «наркотичні КП» [53], надання-одержання неправомірної 

вигоди [50; 78; 90] тощо. Таким чином, предметом лінгвістичної експертизи є й 

інші правопорушення, що можуть бути вчинені вербальним способом. 

По-друге, вербальний вплив може виступати як самостійне суспільно 

небезпечне діяння або як спосіб учинення КП (додаток Б). Наприклад, 

розголошення як діяння передбачене у ст. 145 КК, а як спосіб – у ст. 149 

(торгівля людьми способом шантажу).  

Таким чином, вербальним може бути як діяння, так і спосіб його 

вчинення. Тому й найменування «вербальні КП» є неточним. Ураховуючи 

викладене, погодимося з науковцями, які замість вказаного термінологічного 

звороту використовують таке найменування, як «КП, що вчиняються 

вербальним способом». Як зазначалося у науковій літературі, незважаючи на 

те, що це факультативна ознака об’єктивної сторони складу КП, «спосіб 

злочинного посягання завжди включений до ознак об’єктивної сторони складу 
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злочину, а спосіб вчинення конкретного злочину законодавець вводить 

факультативно – лише у разі істотного впливу на ступінь суспільної небезпеки 

відповідного злочину», а «будь-яке діяння вчиняється у відповідний спосіб, 

то спосіб посягання має вияв у злочинах, що вчиняються і у формі дії, і у формі 

бездіяльності» [143; с. 7, 10].  

У теорії кримінального права існують різні підходи і стосовно видів КП, 

що вчиняються вербальним способом. О. В. Рилова вербальні злочини залежно 

від дискурсу (типових мовних ситуацій) поділяє на мовне насильство (агресію), 

протиправне інформування, неправдиве інформування, інформування 

з низькими мотивами [307, с. 10–25]. Авторка відносить публічні заклики 

до протиправного інформування, для якого характерними є активні дії 

адресанта мови або сугестивні мовні прояви. Як вказує О. В. Рилова, 

протиправне інформування за характером дискурсу співвідноситься з мовним 

маніпулюванням, яке орієнтується не на переконання, а на навіювання, 

психологічно точно апелює до емоційної сфери адресата, спрямоване на 

формування у масової аудиторії певних смаків, потреб, переконань, 

упереджень, стереотипів свідомості, вигідних для маніпулятора [307; с. 21–22]. 

У цілому підтримуючи вказаний підхід,, відзначимо, що неточним 

вбачається найменування «мовне маніпулювання», що використовується 

дослідницею. Така назва є занадто широкою за змістом. Адже мова 

розглядається не лише як сукупність певних правил написання слів, а і як засіб 

спілкування людей, вираження і передавання думок, почуттів, формування, 

оформлення та існування думки та як суспільне явище, що виникає, 

розвивається, живе і функціонує в суспільстві [154; c. 49]. Водночас лінгвістика 

(або мовознавство) – наука про природну людську мову загалом і про всі мови 

світу як її індивідуальних представників, до складу якої входить фонетика, 

граматика, лексикологія, фразеологія, словотвір, лексикографія, орфографія, 

орфоепія, пунктуація, графіка [183, с. 115].  
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Враховуючи викладене, найбільш вдалою вважаємо назву «лінгвістичне 

маніпулювання» [22, с. 5–8].  

На думку А. А. Лавицького, правопорушення, що характеризуються 

протиправним інформаційним впливом, поділяються на ті, що вчиняються 

переважно вербальним способом; що найчастіше вчиняються вербальним 

способом; що завжди вчиняються вербальним способом [200, с. 309]. 

Відповідна класифікація також має право на існування. Публічні заклики 

будемо відносити до третьої групи правопорушень, що завжди вчиняються 

вербальним способом, оскільки для них характерним є власне протиправний 

інформаційний вплив на адресата, поза яким вчинити публічні заклики 

неможливо. 

З аналізу судових рішень, постановлених судами України за вчинення 

публічних закликів, вбачається, що в окремих випадках обвинувачені 

розповсюджували не текст, що містив такі публічні заклики, а відповідні 

зображення. Відповідно до судових рішень Луцького міського суду від 

18.06.2019 та Волинського апеляційного суду від 10.10.2019 предметом 

публічних закликів було визнано графічний файл із зображенням прапора 

України та пам’ятник Т. Г. Шевченку [72; 347]). Одночасно з відповідними 

зображеннями обвинувачені розміщували у мережі Інтернет і відповідні 

текстові повідомлення. У такому випадку зображення – це невід’ємна частина 

текстів, а тому вони оцінюються на предмет наявності публічних закликів у 

комплексі. Відповідні тексти у лінгвістиці іменуються креолізованими, «в яких 

значна частина графічних елементів є іконічною (ілюстрації, графіки, схеми, 

зображення). При сприйнятті креолізованого тексту відбувається подвійне 

декодування базової інформації: при виокремленні концепту невербальної 

частини тексту відбувається його нашарування на концепт вербальної частини, 

у результаті взаємодії цих концептів створюється єдиний спільний концепт 

(смисл) креолізованого тексту» [33, с. 81].  
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Таким чином, публічні заклики можуть вчинятися за допомогою 

іконічних елементів (наприклад, зображень), які виконують підпорядковану 

роль щодо відповідних вербальних засобів, що використовуються 

обвинуваченим. Тому й під час кримінально-правової оцінки відповідні 

зображення розглядаються як частина креолізованого тексту, який містить 

публічні заклики.    

Залежно від кількості вербальних діянь можна виокремити КП з одним 

вербальним діянням та КП з декількома вербальними діяннями. В останньому 

випадку такі діяння передбачаються законодавцем як альтернативні. Публічні 

заклики належать до останнього виду (підрозділ 1.3). 

Аналіз законодавчих конструкцій КП, що вчиняються вербальним 

способом (додаток Б), свідчить про те, що в одному випадку (ст. 145 КК) 

законодавець обов’язковою ознакою вказаних КП передбачив не лише 

суспільно небезпечне діяння, а й суспільно небезпечний наслідок (тяжкі 

наслідки). Таким чином, КП, що вчиняються вербальним способом залежно від 

обов’язкових ознак складу можуть бути формальними та матеріальними. 

Публічні заклики – це КП з формальним складом, що вчиняються вербальним 

способом.  

Таким чином, публічні заклики – це протиправне інформування, 

пов’язане з лінгвістичним маніпулюванням, яке завжди вчиняється вербальним 

способом, характеризується наявністю альтернативних суспільно небезпечних 

діянь та має формальний склад.  

1.2.2. Співвідношення публічних закликів з іншими формами 

лінгвістичного маніпулювання: пропаганда, агітація, примушування, 

спонукання 

Як було зазначено вище, основною властивістю публічних закликів як 

КП, що вчиняється вербальним способом, є лінгвістичне маніпулювання. 
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«Маніпуляція не є власне мовним феноменом. Це явище універсальне... Але 

беззаперечним є той факт, що маніпулювання базується на лінгвальних 

структурах і реалізується в мовленнєвій діяльності» [305, с. 50].  

Слово «маніпуляція» походить від латинських слів «manipulus» – 

«жменя», що від «manus» – «рука», і «pleo» – «наповнюю» [150, с. 383]. 

Г. Франке, німецький соціолог, у праці «Людина, якою маніпулюють», 

запропонував таке визначення поняття «маніпулювання»: психічний вплив, 

який здійснюється таємно, а відповідно, не на користь тим особам, на яких він 

спрямований. Він не лише підштовхує людину робити те, чого хочуть інші, а й 

змушує її хотіти робити це» [165, с. 13, 17]. Хосе Ортега-і-Гасет, іспанський 

філософ та соціолог, у праці «Бунт мас» доводить, що феномен маніпулювання 

полягає у фатальній необхідності духовної диктатури. На його думку, більшість 

людей не має власної думки, а сучасна «масова людина» не вміє мислити і не 

хоче цього робити [246]. 

О. В. Дяченко виокремлює такі основні характеристики мовно-

маніпулятивного впливу: це цілеспрямований вплив; містить алгоритм 

програмування мислення, сприйняття та поведінки об’єкта; варіативний набір 

методів і прийомів для цілеспрямованого впливу; наявність сигнальної системи 

та компонентів свідомості об’єкта впливу [146, с. 46–47]. На думку 

О. Саморукової, «маніпулювання дає змогу здійснювати непомітний вплив; 

керувати волею, почуттями та емоціями об’єкта впливу; доводити його до стану 

інертності шляхом прихованого програмування думок, намірів, установок та 

поведінки; приховувати справжню інформацію від нього; ініціювати поведінку 

об’єкта шляхом введення в оману чи впливу на його можливі слабкості» [313, 

с. 352]. 

Не заглиблюючись у проблему лінгвістичного маніпулювання, 

відзначимо, що загалом воно характеризується цілеспрямованим впливом 

одного суб’єкта на іншого (інших), однонаправленістю такого впливу, 
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відбувається під час спілкування, має на меті змінити когнітивну та (або) 

поведінкову діяльність іншої (інших) особи (осіб). 

Лінгвістичне маніпулювання є гіперонімом (родовим поняттям) до слова 

«заклики». 

Окрім нього гіперонімами до вказаного слова також виступають слова 

«пропаганда» та «агітація». В українській мові «агітувати» означає 

«роз’яснювати політику якої-небудь партії чи організації, закликати до 

боротьби за цю політику або проти неї // за що, проти чого, і без додатка // 

Переконувати в чому-небудь, спонукати до чогось» [43, с. 10], а «пропаганда» - 

«поширення і постійне, глибоке та детальне роз’яснення яких-небудь ідей, 

поглядів, знань // Ідейний вплив на широкі маси або певні групи людей, що має 

політичний або релігійний характер // Система засобів масового поширення 

ідей, поглядів і т. ін.» [43, с. 1162]. 

У КК використовується термін «пропаганда» у назвах статей 436 та 436
1.. 

У першому випадку законодавець вказує на пропаганду війни, а в другому – на 

пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів. Крім того, у ст. 300 КК слово «пропаганда» вжито 

законодавцем для описання такої ознаки складу цього КП, як предмет. Ним 

визнаються твори, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (виділено нами – 

В. Г.). 

Термін «пропаганда» у ст. 436 КК (не беручи увагу зміст інформаційного 

повідомлення винуватого) включає публічні заклики, виготовлення матеріалів 

із закликами з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів. 

Що стосується ст. 436
1
 КК, то у п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» визначається зміст 

відповідного поняття: це публічне заперечення, зокрема через ЗМІ, злочинного 

характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в Україні, 
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націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення 

інформації, спрямованої на виправдання злочинного характеру комуністичного, 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, діяльності 

радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на 

території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, 

переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, 

виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, що 

містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів [279]. Таким чином, пропагандою визнається 

заперечення вказаного злочинного режиму, поширення інформації відповідного 

змісту,  виготовлення та/або поширення, а також публічне використання 

продукції вказаного характеру.  

Отже, перелік дій, що входять у поняття «пропаганда» у статтях 436 

та 436
1 
КК, є різним.  

Як було зазначено вище, для того, щоб встановити наявність ознак 

предмета складу злочину, передбаченого у ст. 301 КК (твори, що пропагують 

культ насильства та жорстокості), слід визначати, в яких випадках 

відповідними творами пропагується такий культ. О. С. Парамонова відзначає, 

що пропаганда насильства та жорстокості – це діяльність, спрямована на 

розповсюдження демонстрацій актів насильства і жорстокості, для впливу на 

громадську думку, відповідні прояви не засуджуються, а видаються за 

поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування, поширення. 

Водночас ця дослідниця пише про те, що про пропаганду вказаного культу 

свідчить заклик до насильства та жорстокості, під яким розуміється звертання 

до певної групи людей в усній, письмовій або іншій формі щодо здійснення 

актів насильства і жорстокості [252, с. 186]. Колектив авторів одного з науково-

практичних коментарів до статей 300, 301 КК беруть за основу 

загальновживане значення слів «пропаганда» та «заклик» і відзначають, що під 

пропагандою слід розуміти «діяльність, спрямовану на поширення та 



35 

 

роз’яснення політичних, філософських, наукових, етичних, художніх ідей, 

учень і поглядів, знань, цінностей тощо з метою формування певного 

світогляду, уявлень та емоційного настрою, впливу на поведінку людей», а під 

закликом – «звук, вигук, що кличе, закликає. Звертання до певної групи людей, 

в якому в стислій формі висловлено провідну ідею часу, політичну вимогу, 

завдання; відозва, гасло» [235, с. 8]. На думку цих науковців, «пропаганда 

культу насильства і жорстокості передбачає не просто демонстрацію подій та 

фактів, які характеризуються насильством або проявом жорстокості, а подає їх 

як норму поведінки, нібито зумовленої умовами людського буття, фактично 

містить інформацію, як діяти аналогічним чином» [235, с. 8]. О. В. Олішевський 

розуміє під інформацією, що містить пропаганду жорстокості, «відомості або 

дані прямих закликів» відповідного змісту [243, с. 140–141]. П. П. Сердюк 

вважає, що у творах, які пропагують культ насильства та жорстокості, «прямо 

закликають ставитись до злочинних насильства і жорстокості, як до взірця 

наслідування або як таких, що приносять насолоду тим, хто їх здійснює, тобто 

письмові, друковані чи виконані в електронному варіанті, усні твори, 

фотознімки з написами, що містять такі заклики; звукозаписи, кіно-, 

відеопродукція, інші технічні записи зображень, що рухаються (комп’ютерні 

ігри тощо), якщо вони містять такі заклики; звукозаписи, кіно-, відеопродукція, 

інші технічні записи зображень, що рухаються (комп’ютерні ігри тощо), якщо 

їх загальна тривалість перевищує 20 хвилин і вони не містять таких закликів 

прямо, але ¾ часу тривалості яких присвячено сценам насильства і 

жорстокості» [316, с. 17].  

Таким чином, пропаганда культу насильства та жорстокості як ознака 

предметів складу КП, передбаченого ст. 301 КК, пов’язується науковцями 

з закликами відповідного змісту.    

Повернемося до загальновживаного значення слова «пропаганда», 

відповідно до якого на перший план виходить інформаційна складова, оскільки 

пропаганда спрямована на те, щоб вплинути на достатньо широке коло осіб 



36 

 

та ознайомити їх з певними поглядами, ідеями, думками. Тому пропаганда є 

формою комунікації зі специфічними завданнями: вплинути на публічну думку.  

О. Колтик називає основними характеристиками пропаганди фактор 

впливу, масовість, систематичність, інформативність. Він вважає, що 

«пропаганда − це поширення інформації, яка впливає на свідомість певної 

аудиторії, з метою формування потрібного світогляду, переконання та 

спонукання до здійснення певних дій або певної реакції від об’єкта впливу» 

[173]. 

  Детальне дослідження проблеми пропаганди здійснюється у межах такої 

галузі теорії комунікації, як «media effects» (вплив засобів масової комунікації). 

На думку американського політолога Г. Ласвелла, пропаганда – це управління 

колективними установками через маніпулювання значущими символами [15, 

с. 627]. Він вважав, що пропаганда може розумітися, зокрема, як техніка 

соціального контролю, коли вона порівнюється з маніпуляцією колективними 

установками через використання значущих символів (слів, картин, мелодій) 

більше, ніж насильством, підкупом або бойкотом [15, с.189]. Г. Ласвелл вважає, 

що метою такого соціального контролю є забезпечення мобілізації та 

консолідації мас навколо єдиної мети. При цьому мобілізація має переважно 

негативний характер, оскільки маси згуртовує загальна ненависть до ворога, 

який є основною перешкодою для досягнення мети  [14, с. 76].  

Д. Павлов перераховує терміни-синоніми до поняття «пропаганда»: 

«брехня, перекручування, омана, маніпуляція, контроль над свідомістю, 

психологічна війна, промиванням мізків, балаканина» [249, с. 329].   

Пропаганда має і новітні форми. Наприклад, психологічні акції 

(модифікації думок через чисто психологічні засоби), психологічні війни 

(кампанії деморалізації ворога психологічними засобами, щоб викликати 

у нього сумніви щодо значущості його переконань та дій), брейнвошінг, 

промивання мізків (комплексні методи перетворення ворога у союзника) та PR 

[13, p. XIII].  
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На думку М. Б. Шевціва та К. А. Гончарука, пропаганда може бути 

позитивною (конструктивною) та негативною (деструктивною). Позитивна 

(конструктивна) пропаганда має на меті сприяти соціальній гармонії, злагоді, 

вихованню людей відповідно до загальноприйнятих цілей, виконує виховну та 

інформаційну функції в суспільстві. Метою негативної (деструктивної) 

пропаганди є розпалювання соціальної ворожнечі, нагнітання соціальних 

конфліктів, загострення суперечностей у суспільстві, а її основною функцією є 

створення паралельної реальності з «перевернутою», або спотвореною 

системою цінностей, переконань, позицій [371, с. 121]. 

В. Е. Гапій, цитуючи іншого дослідника (П. Даниліна), виокремлює такі 

складові пропаганди: адресант (актор), від імені якого або на користь якого 

відбувається інформування; джерело інформації, через яке транслюється 

інформаційне повідомлення; джерело інформації, що доставляє повідомлення 

до адресата (реципієнта); зміна цінностей, переконань і поглядів адресата як 

результат успіху пропагандистського повідомлення; необхідні адресанту 

(актору) дії, які є наслідком пропагандистського повідомлення» [111, с. 638].  

У КК УСРР 1922 р. пропаганда та агітація передбачалися як 

альтернативні діяння контрреволюційних злочинів та розкривалися через 

поняття «публічні заклики». Так, відповідно до ст. 69 цього Кодексу 

контрреволюційним злочином визнавалася пропаганда та агітація, що 

виражалася у заклику до повалення влади Рад шляхом насильницьких або 

зрадницьких дій або шляхом активної чи пасивної протидії Робітничо-

селянському уряду, або масового невиконання покладених на громадян 

обов’язків військової або податкових повинностей, а згідно зі ст. 70 КК УСРР 

1922 р. караною визнавалася пропаганда та агітація стосовно надання допомоги 

міжнародній буржуазії [344]. 

У КК УРСР 1927 р. контрреволюційними злочинами також визнавалася 

пропаганда та агітація до вчинення відповідних протиправних дій, однак 

розкривалися по-іншому порівняно з КК УСРР 1922 р. Відповідно до ст. 54
10
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караною визнавалася пропаганда або агітація, яка полягає в заклику до 

повалення, підриву або позбавлення радянської влади чи до вчинення окремих 

контрреволюційних злочинів, а також розповсюдження чи виготовлення або 

зберігання літератури того самого змісту [189, с. 19].  

Як зазначають дослідники, 12.06.1946 радянський уряд видав постанову 

№ 1232 «Про підготовку проектів Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів СРСР», якою створив спеціальну урядову комісію, яка 

повинна була завершити підготовку цих законопроєктів до 01.11.1946. Проте 

КК СРСР так і не було ухвалено, хоча робота, у цьому напрямі здійснювалася 

впродовж 1946–1955 років. Найбільшу активність у коригуванні розділу КК про 

державні злочини виявило Міністерство державної безпеки СРСР, яке 

08.10.1947 направило до урядової комісії пропозиції щодо продовження 

застосування принципу аналогії у судовій та позасудовій практиці за вчинення 

вказаних злочинів, включення до закону про кримінальну відповідальність 

норм, що передбачали покарання за антирадянську агітацію та пропаганду. 

Зокрема, на той час, керуючись принципом аналогії, анекдоти кваліфікувалися 

як «контрреволюційна пропаганда» та «антирадянська агітація», а розмови в 

колі друзів із критикою політичної системи – як «заклики до повалення 

існуючого ладу» [109, с. 121, 124, 133]. 

У КК УРСР 1960 р. термін «пропаганда» використовувався у ст. 63 – 

пропаганда війни, під якою розумілися публічні заклики до агресивної війни 

або розв’язування воєнного конфлікту [190]. 

Отже, в історичному минулому пропаганда розглядалася крізь призму 

кримінальної відповідальності за державні злочини, пропаганда розкривалася 

через таке поняття, як заклики, окрім якого поняттям пропаганди охоплювалися 

й інші форми суспільно небезпечних діянь, а саме розповсюдження, 

виготовлення або зберігання матеріалів відповідного змісту. 

Законопроєктна робота сучасного періоду також не стоїть осторонь 

процесу розширення кола тих посягань, що можуть полягати у пропаганді 
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або публічних закликах до злочинної поведінки. Так, проєктом Закону «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення 

кримінальної відповідальності за публічні заклики та/або пропаганду відмови 

від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, позашлюбних і 

протиприродних статевих відносин та розпусти)» від 24.04.2020 (реєстр. № 

3316-1) пропонувалося доповнити КК статтею 161
1
, в якій пропонувалося 

передбачити кримінальну відповідальність за публічні заклики та/або 

пропаганду відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, 

позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти [274]. ГНЕУ 

ВРУ висловилося за недоцільність такої криміналізації з тієї підстави, зокрема, 

що «відкритим залишається питання, у чому полягає різниця між публічними 

закликами та пропагандою» [101]. За ініціативою народних депутатів також 

пропонувалося встановити адміністративну відповідальність за пропаганду 

гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне 

чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини. У 

цьому проєкті Закону пропонувалося диференціювати відповідальність за 

звичайну та публічну пропаганду. Так, публічна пропаганда гомосексуалізму 

або трансгендеризму – це публічна демонстрація способу життя осіб, які мають 

одностатеві сексуальні стосунки чи ідентифікують себе зі статтю, протилежною 

біологічній, їх орієнтації та поведінки [273]. 

Народні депутати України пропонували також криміналізувати публічні 

заклики до ухилення від призову за мобілізацією [273], публічні заклики до 

ухилення від призову за мобілізацією у період проведення антитерористичної 

операції [271]. В обох законопроєктах передбачалася кримінальна 

відповідальність за публічні заклики, а також розповсюдження, виготовлення 

чи зберігання матеріалів із закликами відповідного змісту. У висновках ГНЕУ 

ВРУ на вказані законопроєкти йшлося про недоцільність такої криміналізації. 

Зокрема, виходячи із буквального тлумачення пропонованої випливає, що 

суб’єктом злочину, може бути, у тому числі, особа, яка один раз  скопіювала 
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вже існуючий в комп’ютерній мережі заклик про ухилення від призову за 

мобілізацією, не маючи при цьому на меті зашкодити проведенню такого 

призову чи зірвати його. У фахівців ГНЕУ ВРУ також викликала сумнів 

доцільність встановлення кримінальної відповідальності за будь-яке 

«зберігання» матеріалів із закликами до ухилення від призову [102; 103]. 

Ураховуючи викладене вище, вважаємо, що поняття «пропаганда» та 

«публічні заклики» співвідносяться як ціле та частина. Пропаганда включає 

в себе такі заклики, однак не обмежується ними. Схожу точку зору 

висловлювали й інші науковці. Зокрема, з погляду О. Г. Рудої, «заклики 

належать до інструментів пропаганди. На відміну від класичного варіанту – 

вертикальної пропаганди (інформаційного потоку згори донизу), горизонтальна 

пропаганда реалізується в групі. А отже, заклики в групі до об’єднання 

відносяться не до політичної пропаганди, а до соціальної, впливовішої, хоч і 

менш помітної» [305, c. 153].   

Вказані поняття ототожнювати не можна. Публічні заклики, на відміну 

від пропаганди, мають безпосередній характер, оскільки спрямовані 

безпосередньо конкретним адресатам на вчинення певних протиправних дій, 

тоді як пропаганда може бути й опосередкованою. Публічні заклики 

характеризуються відкритим характером, тоді як пропаганда може бути і 

неявною (з використанням прихованих маніпулятивних технологій). Публічні 

заклики спрямовані на досягнення конкретно визначеної мети, а саме вчинення 

злочинних діянь та завжди містять певні вказівки на те, які саме очікувані дії 

повинні бути виконані адресантами. Пропаганда може не містити відповідних 

конкретних очікуваних результатів, хоча й спрямована на те, щоб досягнути 

мети адресатів пропаганди у майбутньому. Публічні заклики спрямовані на те, 

щоб бути реалізованими «тут і зараз», тоді як пропаганда не має такого 

темпорального обмеження, оскільки спрямована на досягнення мети адресата у 

майбутньому. Публічні заклики, на відміну від пропаганди, передбачають 

наявність публічності, про яку йтиметься нижче, тоді як пропаганда зазвичай 
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характеризується «неявним виміром впливу» (зокрема, через подвійне або 

потрійне повідомлення) [250, с. 159] 

Тому вважаємо недоліком розкриття змісту поняття «пропаганда» у КК 

через поняття «публічні заклики». Некоректним, на наш погляд, є й 

використання терміна «пропаганда» у цьому Кодексі, оскільки пропаганда є 

більшою мірою соціально-політичним явищем, а не кримінально-правовим, 

характеризується ознаками, що не мають юридичного змісту.  

Співвідношення понять «публічні заклики» та «агітація» ґрунтується на 

таких же положеннях, як і співвідношення понять «пропаганда» та «публічні 

заклики». При цьому зазвичай «агітація» у загальновживаному та політичному 

дискурсах зазвичай розуміється у контексті передвиборної агітації суб’єкта 

політичного процесу [171, с. 112]. Саме у такому значенні термін «агітація» 

вжито у термінологічному полі КК (статті 159
1
, 160). Тому й використання 

цього слова в іншому ракурсі вбачається недоцільним. 

 Отже, визначивши співвідношення між поняттями «пропаганда», 

«агітація» та «публічні заклики», виокремимо істотні ознаки останнього 

поняття: вплив маніпулятивного характеру; мета публічних закликів – схилити 

адресата до вчинення протиправних діянь.  

За допомогою публічних закликів можна мотивувати, спонукати, 

залякувати цільову аудиторію. Окрім того, публічні заклики створюють ілюзію 

вільного вибору адресатами власних дій,  нейтралізують їх здатність критично 

мислити та приймати рішення відповідно до своєї волі. Публічні заклики 

загалом посягають на інформаційно-психологічну безпеку суспільства, яка 

визначається у науковій літературі як такий стан інформаційного розвитку 

(духовного, соціально-політичного, технічного) та захищеності особи, 

суспільства, держави, за якого сторонні інформаційні впливи не завдають 

суттєвої шкоди національним інтересам [156, с. 163]. До основних факторів 

інформаційно-психологічного ризику, властивих самій людині, належать: 1) 

незрілість особистості, що виражається в нездатності до самостійного, 
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свідомого вибору інформації, релевантної своїм змінам, переконанням і планам; 

2) установки особистості на конформізм, імітаторство, на готовність до 

сприйняття маніпулятивних інформаційних впливів; 3) негативні зміни 

функціонального стану головного мозку і психіки; 4) стан соціуму, що сприяє 

підвищеній сугестивності, масовому зараженню ідеями, закликами, що може 

бути спровокований на психофізіологічному рівні хронічним або гострим 

психоемоційним стресом, фрустрацією, тривожністю [147]. 

А. А. Балашов, характеризуючи публічні заклики, вказує на те, що вони 

мають кримінально-правове значення у випадку, коли впливають як на 

свідомість, так і на волю адресатів. При цьому такий вплив може бути 

мінімальним, що характерно для психологічного впливу як більш загального 

явища. Науковець відзначає, що для кваліфікації дій особи як публічних 

закликів слід визначати «верхню» межу впливу, що є розмежувальною ознакою 

між публічними закликами та примушуванням. Допущення того, що публічні 

заклики можуть виражатися у примушуванні не означає, що відповідним 

складом злочину охоплюється факт застосування психічного та фізичного 

насильства як способів примушування [27, с. 99–100]. 

Погодитися з такою точкою зору не можемо. Спірним є підхід цього 

науковця, що публічні заклики межують з примушуванням до протиправної 

поведінки, а тому є потреба в їх розрізненні. На думку Н. М. Ярмиш, 

примушування слід відрізняти від спонукання як самостійного суспільно 

небезпечного діяння. Вчена вказує, що примушування та спонукання є двома 

самостійними різновидами нав’язування однією людиною своєї волі іншій. 

Вони різняться між собою діапазоном свободи вибору варіантів поведінки 

особою, яку злочинець використовує для реалізації власної мети. Авторка 

стверджує, що примушування має місце лише в ситуації, коли «третього не 

дано». В усіх інших випадках можна говорити про спонукання [381, с. 9]. 

На нашу думку, примушування, окрім цього, передбачає наявність 

суб’єктивного зв’язку між адресатом та адресантом публічних закликів, 
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індивідуальний характер їхньої взаємодії. Оскільки під час публічних закликів 

відповідний взаємозв’язок відсутній, то й примушування не може мати місця. 

На наш погляд, публічні заклики є формою спонукання до вчинення 

протиправних дій, адже адресат закликів не перебуває у ситуації, коли 

«третього не дано». Не можемо погодитися з А. А. Балашовим ще й у тому, що 

примушування та публічні заклики впливають на свідомість та волю іншої 

особи. Нам імпонує підхід Н. М. Ярмиш, на думку якої примушування полягає 

у застосуванні впливу виключно на свідомість особи. При цьому особа, яку 

примушують, залишається здатною вчиняти вчинки, які від неї вимагають, 

проявляти волю [381, с. 54]. 

Таким чином, під час публічних закликів відбувається вплив не на волю 

особи, а на її свідомість, коли особа здатна проявляти волю та вчиняти 

протиправні дії, до яких її закликають. 

Нашу точку зору відносно того, що публічні заклики є формою 

спонукання, а не примушування, можна обґрунтувати також і з лінгвістичної 

точки зору. Для констатації того, що відповідні висловлювання, зображення 

тощо є власне публічними закликами, слід залучати фахівців зі сфери таких 

спеціальних знань, як психологія та лінгвістика. «Юридичний бік … можна 

представити у вигляді запитання: чи є спірний публічний текст протиправною 

дією, яка передбачає юридичні наслідки? Щоб дати таку юридичну оцінку тому 

чи тому тексту, виникає потреба в застосуванні спеціальних знань, якими не 

володіють правники. Завданням лінгвістичної експертизи в таких справах 

є діагностика наявності в тексті «складу мовленнєвого правопорушення». 

Це вимагає від експерта підтвердження або спростування реалізації в цьому 

тексті мовленнєвих актів «заклик» і / або «пропаганда», змістове наповнення 

яких відповідає диспозиції тих чи тих статей Кримінального кодексу України» 

[19, с. 11]. Як відзначають лінгвісти, «динаміка звернень з запитами 

до Українського бюро лінгвістичних експертиз показує стрімке зростання: 

якщо за період 2006–2013 роки у Бюро було проведено лише 1 лінгвістичну 
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експертизу, пов’язану з закликами до сепаратизму, то за період 2014 – перша 

половина 2017 року кількість звернень із відповідними запитами обчислюється 

десятками. Словесний екстремізм стає дедалі помітнішим складником 

інформаційного контенту в Україні. … Об’єктом лінгвістичного аналізу 

в справах про словесний екстремізм ставали тексти, які представляють 

виключно російськомовний інформаційний контент» [20]. 

Отже, з викладеного вбачається, що публічні заклики є формою 

спонукання, а не примушування. При цьому «спонукання» − це гіперонім до 

слова «заклики». 

Аналогічну точку зору стосовно належності закликів до форм спонукання 

і вчені-лінгвісти. На думку О. М. Баранова, заклик – це мовленнєвий акт, 

звернений до адресата з метою спонукати його виконати певну дію або 

сукупність дій, усвідомлених як важливої частини суспільно-значущої 

діяльності, сприяє досягненню певних ідеалів, або спонукає адресата 

враховувати у своїй повсякденній поведінці ці ідеали [32, с. 420]. 

М. А. Осадчий вважає, що заклик – це найбільш радикальна й відкрита форма 

словесного впливу на поведінку людини [247, c. 57]. А. І. Ізотов стверджує, що 

для заклику характерна неконкретність, тимчасова та персональна 

нелокалізованість, заклик адресований начебто всім і кожному. До релевантних 

умов заклику цей науковець відносить також певний ступінь його соціальної 

або етичної вмотивованості – каузована дія здійснюється не безпосередньо 

в інтересах мовця або адресата, а в інтересах соціуму в цілому [159, c. 17]. 

Як вбачається з запропонованих вище лінгвістичних дефініцій поняття 

заклику, він є формою спонукання, до якого належать й інші форми впливу на  

людину, зокрема, наказ, прохання, порада. «Спонуканням є відношення, яке 

відображає волюнтативні стосунки між мовцем, який називає дію, що її 

необхідно виконати (не виконати), і слухачем, який повинен забезпечити її 

виконання (невиконання)» [221, c. 5]. Проте заклики відрізняються від інших 

форм спонукань. «Так, від наказу він відрізняється відсутністю субординації, 
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від прохання – наявністю великої залежності від адресата, від поради – 

характером зацікавленості при збігові субординаційної лінії. Такі типи 

мовленнєвих актів використовують для передачі комунікативних намірів, які 

різняться між собою. На відміну від інших спонукань, заклик не потребує 

негайного виконання і, найпевніше, є рекомендацією для поведінки, базованої 

на тих чи тих морально-етичних, ідеологічних, ціннісних категоріях [32, с. 421]. 

Таким чином, публічні заклики є формою спонукання як 

загальнолінгвістичної категорії, відмінної від інших форм відповідного 

психологічного впливу на свідомість адресатів [115, с. 110–111].  

1.2.3. Пряма та непряма форми публічних закликів 

Публічні заклики можуть мати як пряму, так і приховану (непряму) 

форми. Прямий заклик – це найбільш радикальна, явна форма словесного 

впливу на поведінку суб’єкта, що містить дієслово спонукального наказового 

способу. У тексті на прямий заклик вказує використання знаку оклику. 

Наприклад, згідно з вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області 

від 15.09.2017, словосполучення «ПОРА ВОЕВАТЬ!» визнано прямим 

публічним закликом [73].  

Водночас публічні заклики можуть бути і непрямими. Така форма є 

визначальною ознакою маніпулятивного лінгвістичного впливу на свідомість, а 

її використання винуватим пов’язано з прагненням уникнути відповідальності 

[20]. Автори текстів, що становлять предмет публічних закликів, вкрай рідко 

вдаються до прямих експліцитних мовних засобів, використовуючи числені 

лінгвістичні прийоми маскування закликів. У такому випадку тексти не містять 

основної зовнішньої ознаки публічного заклику, а саме імперативної форми 

дієслова. Таке маніпулювання впливає на поведінку адресата, на його 

свідомість, психіку, підсвідомість [162, с. 391]. О. А. Димитрова вважає, що 

коли спонукання вербалізоване у виді дієслова умовного способу, не може мати 

місце кваліфікація такого спонукання як публічних закликів [138, с. 99]. Тому 
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для того, щоб такі непрямі форми спонукання могли бути кваліфіковані як 

публічні заклики, необхідно встановити, що відповідні висловлювання, 

зображення тощо були цілеспрямованими, конкретними та зрозумілими для 

отримувача інформації. Тому якщо у текстах відсутні директивні компоненти, 

а зміст текстів сприяє до роздумів та оцінок з боку отримувача інформації, а не 

до конкретних дій, то вони не можуть бути визнані як такі, що містять публічні. 

Наприклад, у 2007 р. науковцями відділу проблем кримінального права, 

кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України було підготовлено висновок на запит Управління СБУ в 

Донецькій області. На розгляд експертів були представлені друковані агітаційні 

матеріали, що розповсюджувалися в м. Донецьку. Серед таких матеріалів були 

рішення Міжрегіональної федерації «Донецька федеративна республіка», 

«Союзу народжених революцією», проект адміністративно-територіальної 

реформи, підписні листи про створення незалежної республіки Донецька 

федерація, та інші матеріали, що розповсюджувалися активістами громадсько-

політичної організації «Донецька республіка». Експерти, зокрема О. О. Кваша, 

відзначили, що аналіз представлених матеріалів, а саме: листівки «Донецька 

республіка…», «Зупинити фашизм…», «Хохляцький геноцид», «Рішення 

координаційної ради організації визволення Донбасу», «Союз народжених 

революцією», «Донецька республіка», брошура «Бандерівський фашизм» 

дозволяє зробити висновок про те, що друковані матеріали за своєю 

спрямованістю містять заклики до насильницької зміни цілісності та 

непорушності території України, а також заклики до здійснення дій, 

направлених на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

[168, с. 252].  

У судовій практиці непрямим публічним було визнано декларацію про 

проголошення державного суверенітету ЛНР та акт проголошення незалежної 

ЛНР. У висновку експерта зазначено, що ці документи містять непрямий 

публічний заклик до кожного, хто ознайомиться з текстами відповідних 
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документів, усвідомити та прийняти створення ЛНР як суб’єкта міжнародного 

права [62]. Водночас згідно з висновком спеціалістів, який міститься у вироку 

Знамянського міськрайонного суду Кіровоградської області від 11.01.2016, 

схожі тексти (акт проголошення державної незалежності Кіровоградської 

Народної Республіки), було визнано таким, що містить прямий публічний 

заклик до зміни її конституційного ладу [61].  

Наявність непрямого заклику було констатовано у висновку експерта, 

оскільки відповідні висловлювання містили інформацію пропагандистсько-

агітаційного характеру. У ньому зазначено, що автор поширює та детально 

роз’яснює ідею необхідності для Херсону слідувати прикладу Криму, 

Луганську та Донбасу, створювати Херсонську (Таврійську) Народну 

Республіку, приєднуватися до складу Новоросії, тобто фактично відділятися від 

України, отже змінити межі території та державного кордону України, що в 

свою чергу спровокує зміну конституційного ладу, складовою якого є 

територіальна цілісність та унітарний державний устрій [96]. У 

проаналізованих нами вироках непрямі публічні заклики мали місце у 16% 

випадків. 

В окремих висновках експерта (спеціаліста) міститься вказівка на те, що 

наявність публічних закликів у відповідних текстах встановлювалася з 

урахуванням різноманітних критеріїв, які в сукупності визначають належність 

відповідних спонукань до публічних. Наприклад, у висновку семантико-

текстуальної експертизи писемного мовлення, що був покладений в основу 

вироку Черкаського районного суду Черкаської області від 10.10.2016, 

наявність публічних закликів була визначена з урахуванням загального змісту 

досліджуваних текстів, контексту подій, що відбувалися в Україні, а також 

виходячи із ситуації, яка викликала їх створення, зважаючи на їх стилістичні 

особливості [98]. 

Таким чином, для правильного встановлення наявності публічних 

закликів важливе значення має лінгвістичний аналіз відповідних висловлювань, 
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текстів, зображень тощо, що здійснюється у межах використання спеціальних 

знань лінгвістів (експертів та спеціалістів) у кримінальних провадженнях. 

Заклики до вчинення злочинних дій характеризуються наступними основними 

ознаками: публічні заклики – це мовленнєвий акт; публічні заклики – це форма 

спонукання; публічні заклики – це директивне мовлення; метою публічних 

закликів є спонукання виконати певну дію або сукупність дій; публічні заклики 

містять три елементи: відправник (той, хто надсилає повідомлення, адресант, 

суб’єкт дії), саме повідомлення (інформація, дії) та отримувач (той, хто його 

сприймає, адресат, об’єкт дії).  

1.2.4. Лінгвістичний аспект публічних закликів 

Лінгвістичний аспект дослідження публічних закликів є важливим, а тому 

у кримінальних провадженнях відповідної категорії КП проводиться судово-

логічна експертиза. Висновок експерта є одним із джерел доказів, на основі 

безпосереднього дослідження яких суд робить висновок про наявність у діянні 

особи складу КП. З аналізу 100 вироків, предметом яких були власне публічні 

заклики, вбачається, що у 85% випадків заклики до вчинення злочинних дій 

поширювалися через мережу Інтернет. При цьому у 70% випадків – через 

соціальні мережі. Найбільше – через соціальну мережу «Вконтакте» (53%). 

Через соціальну мережу Facebook – 9% випадків та через мережу 

«Однокласники» – 8% випадків. При цьому публічні заклики містилися 

переважно у вигляді письмового тексту (запису, статті, посту) – 43% випадків, 

відеоматеріалу (відеозапису) – 13% випадків, зображення (фотоматеріалу) – 

15% випадків. Окрім того, у проаналізованих судових вироках наявність 

публічних закликів вбачалася у відеоматеріалах, розміщених на каналі YouTube 

(3% випадків), в інтерв’ю на телеканалі (1% випадків), як репост інформації, що 

містила публічні заклики до вчинення злочинних дій (6% випадків). Лише у 

25% випадках – у письмовій або усній формі без використання можливостей 

всесвітньої мережі. Як було встановлено у проаналізованих вироках, публічні 
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заклики у такому випадку містилися у публічних (усних) виступах (11% 

випадків), у газетах як відповідний матеріал (10% випадків), у листівках (11% 

випадків), на банерах (1% випадків), у бюлетенях (1% випадки) [115]. 

У лінгвістиці заклики традиційно розглядаються як певний мовленнєвий 

акт. Зокрема, Н. Стасюк розглядає заклики як «особливий тип мовленнєвого 

акту, під комунікативним призначенням якого розуміємо наявність наміру 

вплинути на адресата шляхом повідомлення певної інформації» [315, с. 81]. 

Л. В. Михайлова відносить заклики до директивних мовленнєвих актів [212, 

с. 452]. Л. В. Суховецька розглядає природу заклику у контексті його 

агональності, під якою розуміється «такий психологічний стан готовності до 

боротьби з супротивником, який здатен породити різноманітні форми 

агресивної поведінки, у тому числі й вербальну» [329, с. 134]. Ця дослідниця 

відносить заклики до проявів мовної агресії, яку у лінгвістиці тлумачать як 

перенасиченість тексту словесно вираженою негативною інформацією, що 

викликає в адресата тяжке враження; як форму мовної поведінки, що націлена 

на образу чи навмисне заподіяння шкоди людині, групі людей, організації або 

суспільству в цілому; до неї відносять всі типи негативного або критичного 

ставлення адресанта до адресата, виражені за допомогою мовних засобів [329, 

с. 134].  

Н. Стасюк виокремлює три елементи (складники) закликів, які тісно 

взаємодіють між собою: відправника (того, хто надсилає повідомлення, 

адресанта, суб’єкта дії), самого повідомлення (інформації, дії) та отримувача 

(того, хто його сприймає, адресата, об’єкта дії) [315, с. 81]. Кожен з цих 

компонентів є обов’язковим у структурі заклику. Так, повідомлення як 

складова будь-якого мовленнєвого акту, у т.ч. і закликів, вживаються 

констативи та перформативи. Констатив – це тип повідомлення, що позначає 

стан речей, констатує факт об’єктивної (чи такої, яка вважається об’єктивною) 

дійсності …; перформатив – це висловлювання, еквівалентне дії, вчинку [34, с. 

175–178]. Отримувач інформації може бути заявлений як відкрито, у виді 
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звертання, або обмежуватися особистими займенниками. Отримувач інформації 

вказувався у відповідному тексті, що містили публічні заклики, по-різному. 

Зокрема, в одному з вироків вказано, що повідомлення містить публічні 

заклики до братів слов’ян, патріотів Батьківщини, політично активних і 

свідомих мешканців України, членів всіх радикальних угруповань, лідерів 

об’єднаної армії південного сходу та народного ополчення Донбасу, воїнів роду 

[82]. Таким чином, у цьому випадку отримувач інформації позначений та 

визначений як певна група осіб. 

Мовленнєвий акт моделюється у виді: трьох блоків: антропоцентричого, 

який складається з адресантного, адресатного та інтенціонального аспектів, 

блоку умов і способів реалізації мовленнєвого акту, що об’єднує контекстний, 

ситуативний та метакомунікативний аспекти, а також центрального 

мовленнєвого блоку, що поєднує два попередніх і включає денотативний, 

локутивний та іллокутивний аспекти, що відповідає плану змісту, плану 

вираження та актуалізації висловлювання у мовленні [372, с. 43]. 

Ураховуючи теорію мовленнєвих актів, у будь-якому такому акті важливо 

встановлювати такі його властивості, як локуціон, іллокуціон, перлокуціон. 

«Локуціона – це аспект мовленнєвого акту, в якому щось озвучується, 

іллокутіон – це інформаційний аспект мовленнєвого акту, а перлокуціон – це 

аспект мовленнєвого акту, який містить очікування певної реакції на передану 

інформацію» [373, с. 103] 

Таким чином, заклик як мовленнєвий акт полягає зазвичай в озвучуванні 

певної інформації протиправного характеру у виді фонетичних звуків, 

зображення тощо. Відповідна ознака залежить від складу злочину, в якому 

публічні заклики виступають суспільно небезпечним діянням. Наприклад, у 

ст. 109 КК локуціон публічних закликів полягає у тому, що винуватий ретично 

висловлює, зображує, розповсюджує певну інформацію про насильницьку 

зміну чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади. 

Іллокутивний аспект полягає у тому, що відповідні висловлювання повинні 
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мати інформаційну складову протиправного характеру відповідного 

спрямування. Саме іллокутивний компонент публічних закликів до 

протиправних діянь стає предметом лінгвістичної експертизи у кримінальних 

провадженнях.  

Перлокутивний компонент публічних закликів передбачає певні 

очікування від адресатів, які сприймають (можуть сприймати) інформацію 

відповідного змісту. Що стосується конкретних складів злочинів, в яких 

публічні заклики виступають суспільно небезпечним діянням, то очікування 

винуватого залежать від контексту відповідного складу злочину. Наприклад, у 

ст. 109 КК суб’єкт злочину очікує від адресатів, що вони у цілому або хоча б 

частина адресатів у майбутньому можуть вчинити насильницьку зміну чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. 

Перлокутивний компонент публічних закликів характеризує інтенціональний 

аспект відповідного мовленнєвого акту. Саме ураховуючи перлокутивний 

компонент публічних закликів, відповідне діяння визнається законодавцем 

суспільно небезпечним і за нього передбачається кримінальна відповідальність. 

При цьому публічні заклики на відміну від підбурювання полягають у тому, що 

адресат не схиляє адресанта вчинити конкретне КП. Відповідна інформація 

є «розмитою», не стосується вчинення конкретного злочину.  

Водночас вирішення питання про те, чи містить відповідна інформація 

публічні заклики, лежить виключно у правовій площині та належить 

до компетенції особи, яка застосовує кримінальний закон (слідчого, прокурора, 

судді). Висновок експерта-лінгвіста – це один із доказів наявності (відсутності) 

в діях обвинуваченого складу публічних закликів, який повинен оцінюватися 

правозастосувачем у сукупності з іншими доказами, які є у кримінальному 

провадженні. Публічні заклики повинні констатуватися у випадку, коли 

відповідно до висновку лінгвістичної експертизи матеріали з висловлюваннями 

відповідного змісту, що були предметом такої експертизи, не встановлено, що 

ці висловлювання містять лексику з публічними закликами [113, с. 61–62]. Як 
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справедливо відзначив у своїй окремій думці суддя ВС А. П. Бущенко, «… 

питання, чи містять ті чи інші висловлювання «заклик» як складову 

кримінального злочину, виходить далеко за межі лінгвістики і є виключною 

компетенцією суду. Наявність закликів не може бути з’ясована лише аналізом 

лінгвістичних характеристик висловлювання, оскільки залежить від контексту, 

у якому використане висловлювання. Аналіз обставин і значення певного 

висловлювання у таких обставинах – завдання, для якого у лінгвіста немає ані 

належних інструментів, ані повноважень. Наприклад, у відомому афоризмі 

«свобода слова не сягає права кричати «Пожежа!» в переповненому театрі», 

висновок про «заклик» в слові «пожежа» ми робимо не з його лінгвістичних 

характеристик, а з інших обставин» [240]. 

Оцінка дій у вказаному вище контексті дається й судами. На жаль, 

нижчестоящі суди не завжди звертають увагу на відповідну обставину. Однак, 

такі помилки виправляє ВС. Наприклад, предметом касаційного розгляду ВС 

був виправдувальний вирок місцевого суду   [91] та ухвала апеляційного суду, 

яким вказаний виправдувальний вирок залишено без зміни [346]. 

Виправдовуючи обвинуваченого, місцевий суд з-поміж іншого вказав, що 

згідно з висновками експертиз у текстових та відеоматеріалах відсутні вислови, 

що містять публічні заклики [91]. У порядку касаційного перегляду ВС 

скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий судовий розгляд у суді 

апеляційної інстанції, відзначивши, що нижчестоящими судами не повною 

мірою врахував всі обставини кримінального провадження, зокрема, не надали 

належної оцінки: висновкам експертизи [260] 

Підсумовуючи викладене у цьому підрозділі, відзначаємо, що у науці 

кримінального права України доцільно виокремлювати КП, що вчиняються 

вербальним способом. Публічні заклики належать до такого його виду, 

як протиправне інформування, а їх основною властивістю є лінгвістичне 

маніпулювання. Визначено співвідношення публічних закликів з такими 

гіперонімами (родовими поняттями), як спонукання, примушування, 
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пропаганда та агітація. Для публічних закликів, як і спонукання, характерним є 

вплив на свідомість адресата, коли він здатен проявляти волю та вчиняти 

протиправні дії, до яких його закликають. Установлено, що публічні наслідки є 

частиною таких понять, як пропаганда та агітація. Виокремлено такі ознаки 

поняття «публічні заклики» з точки зору лінгвістичного підходу: мовленнєвий 

акт; форма спонукання; директивність мовлення; мета – спонукання виконати 

певну дію або  сукупність дій; містять три елементи: відправник (той, хто 

надсилає повідомлення, адресант, суб’єкт дії), саме повідомлення (інформація, 

дії) та отримувач (той, хто його сприймає, адресат, об’єкт дії). 

1.3 Публічні заклики як наскрізне кримінально-правове поняття 

Важливим аспектом дослідження проблеми кримінальної 

відповідальності за публічні заклики займає виокремлення істотних ознак та 

моделювання на їх основі дефініції поняття «публічні заклики». 

Конструювання дефініцій є одним із методів наукового дослідження. 

Без визначень неможливо адекватно окреслити проблему, яка досліджується, 

оцінити ситуацію, довести науковий результат, презентувати авторські ідеї. 

Адекватне визначення кримінально-правового поняття дає можливість 

досліднику не лише виокремити істотні ознаки відповідного поняття, 

а й розмежувати його з суміжними поняттями. Для дефініювання поняття 

«публічні заклики» буде використовуватися логічно-лінгвістичний метод 

дослідження, який включає 5 етапів аналізу: 1) знаходження гіпероніма слова; 

2) підбір гіпонімів слова; 3) аналіз одиниць такого ж ієрархічного рівня; 

4) складання списку мінімальних діагностичних компонентів (сем), котрі 

групуються у певні блоки; 5) формулювання дефініції слова на основі його 

діагностичних ознак [174, с. 434].  

Важливо відзначити, що дефініції понять повинні відповідати основним 

вимогам, які висуваються до них. З. А. Загиней виокремлює такі вимоги до 
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законодавчих дефініцій кримінально-правових понять: співвідносність, 

повнота, зрозумілість, заборона «ганебного» кола, відсутність негативних 

характеристик [154, с. 138–140]. 

Для формулювання дефініції поняття «публічні заклики» було 

використано такі емпіричні та теоретичні методи наукового дослідження: 

порівняння, метод сходження від абстрактного до конкретного, формалізації, 

аксіоматичний метод, а також такі загальнонаукові методи: абстрагування, 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання. Використання вказаних вище 

методів дозволило нам виокремити істотні ознаки поняття «публічні заклики», 

абстрагуватися від несуттєвих ознак відповідного явища, а також змоделювати 

авторську дефініцію поняття «публічні заклики». У цілому під час виконання 

відповідного завдання використовувався системно-структурний метод 

наукових досліджень. 

Перш ніж перейти до формулювання авторської дефініції поняття 

«публічні заклики» зауважимо, що його можна віднести до наскрізних 

кримінально-правових понять (за термінологією В. О. Навроцького). Під ними 

науковець розуміє такі поняття, що використовуються неодноразово і мають 

одне й те ж значення, які вони зберігають незалежно від того, щодо якого 

інституту кримінального права використовуються [223, с. 74]. Інші дослідники 

також послуговуються зворотом «наскрізні кримінально-правові поняття» [201; 

226]. М. А. Рубащенко пропонує вживати «наскрізний кримінально-правовий 

термін», мотивуючи це тим, що «порушена проблематика якраз пов’язана 

із забезпеченням однозначності в умовах неодноразовості використання певних 

словесних формулювань у КК, то словосполучення «наскрізний кримінально-

правовий термін» видається більш вдалим, хоча їх паралельне використання 

не є критичним, оскільки по суті мова йде про одне й те ж (термін, 

що неодноразово використаний, має позначати одне й те ж поняття)» [301, 

с. 144].  
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Вважаємо, що у науковому обігу можуть використовуватися обидва 

найменування. Однак більш вдалим, на нашу думку, є назва «наскрізне 

кримінально-правове поняття», оскільки, незважаючи на те, що дефініція має 

зв’язок як з поняттям, так і з терміном [318, с. 99], все ж важливого значення 

набуває встановлення змісту поняття «публічні заклики», який, як вказувалося 

вище, поширюється на всі випадки використання відповідного поняття 

у поняттєвому апараті КК. 

На думку М. А. Рубащенка, для наскрізних кримінально-правових 

термінів (за термінологією автора), оскільки властивістю таких термінів 

є неодноразове їх використання у тексті КК, під яким учений розуміє вживання 

терміна щонайменше двічі [301, с. 145]. З таким підходом складно погодитися.  

У тлумачному словнику одним із визначень слова «наскрізний» є: «який 

зберігається впродовж чого-небудь, від початку до кінця» [43, с. 736]. Тому 

використання терміна лише двічі ще не свідчить про його наскрізний характер. 

Ураховуючи специфіку тексту статей Особливої частини КК, варто вказати, 

що кількісний критерій використання поняття не може бути покладений 

в основу характеристики наскрізних кримінально-правових понять. Однак 

не можна у «термінологічному полі» Кодексу послуговуватися 

загальновживаним значенням слова «наскрізний», оскільки до цих понять 

у такому разі можуть бути віднесені лише слова, які виконують службову роль 

у тексті. Наприклад, до наскрізних кримінально-правових понять не може бути 

віднесено слово «карається», бо воно використовується для відмежування 

диспозиції від санкції кримінально-правової норми. Наскрізні кримінально-

правові поняття, що використовуються у тексті Особливої частини КК, на нашу 

думку, повинні використовуватися для позначення ознак складів кримінальних 

правопорушень.  

Наскрізні кримінально-правові поняття якраз і повинні вживатися у тексті 

Особливої частини КК. Що стосується понять Загальної частини цього Кодексу, 

то вони мають загальний характер, оскільки поширюються на всі статті 



56 

 

Особливої частини. Тому й поняття у санкціях статей Особливої частини не 

можуть належати до наскрізних.  

Отже, наскрізні кримінально-правові поняття – це поняття, що 

використовуються законодавцем у диспозиціях статей Особливої частини КК 

[112, с. 93; 117, с. 12–13, 121, с. 86–87].  

Окрім того, такі поняття у диспозиціях статей Особливої частини повинні 

позначати ті ознаки складу КП, які є явними (тобто такими, що очевидні з 

тексту статей) та стосуються конкретних складів кримінальних правопорушень 

(тобто не є ознаками загального складу КП як юридичної абстракції). Так, до 

наскрізних кримінально-правових понять не можна відносити, наприклад, 

поняття умислу (прямого чи непрямого) та необережності (злочинної 

самовпевненості та злочинної недбалості), оскільки відповідні форми вини та 

види умислу і необережності належать до поняття складу КП як юридичної 

абстракції. 

Таким чином, наскрізні кримінально-правові поняття – це поняття, які 

використовуються у тексті статей Особливої частини КК для позначення ознак 

складів конкретних кримінальних правопорушень та не належать до загальних 

понять і не використовуються для позначення ознак загального складу КП як 

юридичної абстракції [117, с. 14; 121, с. 87].  

Що стосується ознаки, яку виділяє В. О. Навроцький та яка полягає 

в «однаковому значенні наскрізних кримінально-правових понять» [223, c. 74], 

то зауважимо, що її недоцільно виокремлювати як самостійну ознаку 

відповідних понять, оскільки наявність різних значень кримінально-правових 

понять – це дефект кримінально-правового регулювання. А тому її недоцільно 

включати у доктринальну дефініцію поняття «наскрізні кримінально-правові 

поняття». 

Поняття «публічні заклики» є власне наскрізним кримінально-правовим 

поняттям, оскільки вживається у диспозиціях восьми статей Особливої частини 

КК: публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного 
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ладу або до захоплення державної влади (частини 2, 3 ст. 109), до зміни меж 

території або державного кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України (ст. 110), до вчинення терористичного 

акту (ст. 258
2
), до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи 

споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському 

порядку (ст. 295), до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження 

з тваринами (ст. 299), до агресивної війни або до розв’язування воєнного 

конфлікту (ст. 436), до геноциду  (ч. 2 ст. 442) [112, с. 93; 117, с. 12–13; 121, 

с. 86–87]. Окрім того, дії, вчинені з метою фінансового або матеріального 

забезпечення публічних закликів, є складовою законодавчої конструкції 

фінансування тероризму (ст. 258
5
). Таким чином, поняття «публічні заклики» 

стосується таких ознак складів кримінальних правопорушень, як суспільно 

небезпечне діяння та предмет (у випадку криміналізації розповсюдження 

матеріалів, що містять публічні заклики до протиправних дій). 

М. А. Рубащенко робить висновок, що у ст. 258
5
 КК поняття «публічні 

заклики» вжито в іншому значенні, ніж в інших, вказаних вище, статтях 

Особливої частини КК. Він пише, що «термін «публічні заклики» тут ужито 

не на позначення суспільно небезпечного діяння, як ознаки складу 

фінансування тероризму, та його предмета, а на позначення тих дій (того 

об’єкта), на яке спрямовується саме фінансування (як суспільно небезпечне 

діяння). Тому ст. 258
5
 КК відсилає до злочинів, передбачених ст. 258

2
 КК в 

цілому, тобто термін «публічні заклики» тут ужито на позначення назви 

злочинів і заголовку ст. 258
2
 КК… під публічними закликами в ст. 258

5
 КК 

(«Фінансування тероризму») слід розуміти всі діяння, які передбачені в ст. 258
2
 

КК – власне не тільки самі публічні заклики до вчинення терористичного акту, 

а й розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження 

матеріалів з такими закликами». З відповідним тлумаченням науковця 

вважаємо за доцільне погодитися.  
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У вказаному випадку не вбачаємо проблеми для правозастосування. Адже 

у ст. 258
5
 КК вжито узагальнююче найменування («публічні заклики до 

вчинення терористичного акту»), яке охоплює власне публічні заклики як 

суспільно небезпечне діяння, так і розповсюдження, виготовлення чи 

зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами. Такий 

спосіб використання поняття «публічні заклики» у диспозиції ст. 258
5
 КК 

можливий для стислого викладу тексту статті Особливої частини КК. Окрім 

того, поняття «публічні заклики до злочинної поведінки є родовим стосовно 

таких понять, як виготовлення, зберігання, розповсюдження (поширення) 

матеріалів з такими закликами, про що буде йтися далі. Таким чином, для того, 

щоб ідентифікувати вчинені діяння як одну з форм суспільно небезпечного 

діяння, передбаченого у ст. 258
2
 КК, потрібно встановити, що ті чи інші 

матеріали містять публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

Варто звернути увагу на те, що статті, в яких передбачається 

відповідальність за публічні заклики, зазвичай утворюють «пару» з іншими 

статтями (частинами статей) Особливої частини КК, в яких передбачається 

відповідальність за протиправну поведінку, що є змістом публічних закликів 

(додаток В). Зазвичай кримінальна відповідальність за публічні заклики та 

за протиправну поведінку, що становить зміст публічних закликів, передбачена 

у самостійних статтях Особливої частини КК, в окремих випадках – у 

самостійних частинах однієї статті (ст. 442 КК) та у двох випадках – в одній 

частині статті (ст. 110, 299 КК). Останній спосіб розміщення вказаних діянь є 

неприйнятним, оскільки не враховує різну ступінь суспільної небезпеки 

публічних закликів та реалізованої протиправної поведінки, що становить зміст 

таких закликів (підрозділ 3.1). найбільш прийнятним вважаємо розміщення 

підстави кримінальної відповідальності за публічні заклики та протиправну 

поведінку, що становить зміст таких закликів, у самостійних статтях Особливої 

частини КК. 
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Перш ніж перейти до характеристики юридичного значення публічних 

закликів, з’ясуємо значення слів «публічний» та «заклики» в українській мові. 

Так, слово «публічний» означає «який відбувається в присутності публіки, 

людей; прилюдний» [43, с. 1187], а «заклик» − «прохання, запрошення прийти, 

приїхати, з’явитися куди-небудь; звук, вигук, що кличе, закликає; звертання до 

певної групи людей, у якому в стислій формі висловлено провідну ідею часу, 

політичну вимогу, завдання; відозва, гасло; прохання, вимога розгорнути яку-

небудь діяльність, певним чином поводити себе; (рідко) те саме, що виклик» 

[43, с. 395]. При цьому основним словом у словосполученні «публічні заклики» 

є слово «заклики». 

Публічні заклики характеризуються суб’єктним складом, до якого 

входять: особа, яка висловлює відповідну протиправну інформацію (адресант 

публічних закликів), та особи, які сприймають відповідну інформацію 

(адресати публічних закликів). З точки зору лінгвістики та прагматики вони 

називаються, відповідно, мовцем та слухачами. Враховуючи значення слова 

«публічний», що буде аналізуватися нижче, у науковій літературі зазвичай 

дається характеристика адресатів публічних закликів. Ними визнається широке 

коло осіб [230, с. 914], невизначене коло осіб [230, с. 270; 139, с. 95], 

необмежене коло осіб [319, с. 122], значне коло осіб [319, с. 124]. На нашу 

думку, така характеристика властивості публічних закликів є правомірною. 

Водночас звертаємо увагу на те, що заклики будуть вважатися публічними і в 

тому випадку, коли інформація відповідного змісту адресована до певного кола 

осіб (наприклад, до працівників певного підприємства). 

Таким чином, суттєвою ознакою поняття «публічні заклики» є наявність 

адресанта (мовця, особи, яка формулює повідомлення відповідного змісту) 

та адресатів (слухачів, невизначеного кола осіб, які сприймають інформацію). 

Окремі науковці виокремлюють ще й інші ознаки публічних закликів, з-

поміж яких, зокрема: спосіб здійснення публічних закликів: відкритий спосіб 

[319, с. 124], активний вплив [31, с. 56]; форма публічних закликів: будь-які 
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засоби [233, с. 345], будь-яка форма (усна, з використанням технічних засобів, 

інформаційно-телекомунікаційних мереж) [319, с. 125], усна, з використанням 

різних технічних засобів – магнітофона, гучномовця тощо [31, с. 56]; місце 

публічних закликів: мітинг, зібрання тощо [231, с. 248], місце, яке дає змогу 

вільно сприймати їх необмеженому колу осіб [319, с. 125]. На нашу думку, 

враховуючи невичерпний характер форми, в якій можуть поширюватися 

заклики, ця ознака не може виокремлюватися як суттєва для поняття «публічні 

заклики». Окрім того, з огляду на сучасні технології та наявність безлічі каналів 

комунікації, навряд чи доцільно визначати і місце таких закликів, оскільки вони 

можуть поширюватися у мережі Інтернет (зокрема, у різних соціальних 

мережах). Зазначимо, що проблемі використання мережі Інтернет у протидії 

злочинності придялєтиься значна увага сучасними українськими 

правознавцями [39, с. 199].   

В. Янко пропонує з метою кримінально-правової оцінки певного 

повідомлення як публічного заклику до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади досліджувати такі 

ознаки діяння, як спосіб та місце здійснення повідомлення, використані 

технічні засоби, зміст повідомлення. До того ж висновок щодо наявності 

публічних закликів треба робити в кожному конкретному випадку на підставі 

аналізу матеріалів конкретного провадження [379, с. 90]. 

Під час наукових досліджень досить часто застосовується метод 

системно-структурного аналізу, який передбачає вивчення певного явища з 

точки зору віднесення його до системи. При цьому до обов’язкових ознак 

системності науковці відносять її структурованість, взаємопов’язаність її 

складових, підлеглість організації всієї системи певній меті [254, с. 8]. Поняття 

«публічні заклики», враховуючи його наскрізний характер, наявність кількох 

статей Особливої частини КК, що передбачають відповідальність за них, 

можуть бути розглянуті  під кутом зору його поділу на класи з урахуванням 

підстави поділу. При цьому поділ поряд з дефініцією є однією з найважливіших 
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операцій над поняттями. Поділ поняття – це «операція, що полягає в розкритті 

логічного обсягу родового поняття за допомогою його розчленування на обсяги 

видових (множини на підмножини), які належать до його складу». При цьому 

«Класифікація як логічна операція тотожна поділу…» [204, с. 50–51]. Поділ 

поняття повинен здійснюватися з урахуванням певних правил. «Першим є 

правило співмірності, яке вимагає, щоб сума членів поділу дорівнювала діленій 

множині… Друге правило містить умову, що поділ необхідно здійснювати 

лише за однією основою… Згідно з третім правилом, члени поділу мають 

виключати один одного… Четверте правило полягає в тому, що поділ повинен 

бути безперервним. Інакше кажучи, не закінчивши поділ родового поняття, не 

можна переходити до поділу видових понять… П’яте і останнє правило висуває 

вимогу точності й чіткості основи поділу. Ознака, за якою поняття 

розподіляють на види, повинна бути достатньо визначеною» [204, с. 51–52]. 

Використовуючи вказаний метод наукового дослідження, визначимо, 

що поняття «публічні заклики» окрім його наскрізного характеру має ще й той 

ступінь узагальнення, який передбачає включення в обсяг цього поняття  

альтернативних дій, що містяться у диспозиціях статей Особливої частини КК 

про публічні заклики. Так, законодавець вказує на такі альтернативні дії: власне 

публічні заклики (всі статті Особливої частини КК), розповсюдження 

(поширення) матеріалів з публічними закликами (всі статті КК), виготовлення 

матеріалів з публічними закликами (статті 258
2
, 295, 436, ч. 2 ст. 442 КК), 

зберігання матеріалів з публічними закликами (статті 258
2
, 295 КК). Про те, що 

ці дії входять до змісту поняття «публічні заклики» та визначають його зміст 

свідчать як змістовні, так і формальні аспекти. Про змістовні аспекти йшлося 

вище, а саме: істотні ознаки поняття «публічні заклики», що виокремлювалися 

нами, характерні для всіх альтернативних дій. Окрім того, з формальної точки 

зору назви більшості статей Особливої частини КК, в яких передбачається 

відповідальність за публічні заклики, іменуються законодавцем власне як 
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публічні заклики, тоді як у диспозиціях відповідних  статей законодавець 

наводить такі альтернативні дії.  

У контексті системно-структурного аналізу поняття «публічні заклики» 

(родове поняття) включають власне публічні заклики, виготовлення, зберігання 

та розповсюдження матеріалів з такими публічними закликами (видові 

поняття). 

З урахуванням викладеного публічні заклики можуть бути поділені 

на класи на підставі такої основи поділу, як порядок суспільних відносин, на 

який вони посягають. Відповідно публічні заклики, що посягають на основи 

національної безпеки України (статті 109 та 110 КК), на громадську безпеку 

(ст. 258
2
 КК), на громадський порядок (статті 295, 299), на мир, безпеку 

людства та міжнародний правопорядок (ст. 436, ч. 2 ст. 442 КК). 

З урахуванням кількості дій, які включаються законодавцем у поняття 

«публічні заклики», такі заклики можуть бути КП: 1) з двома альтернативними 

діями (власне публічні заклики та розповсюдження (поширення) матеріалів із 

публічними закликами) (частини 2, 3 ст. 109, статті 110, 299 КК), 2) з трьома 

альтернативними діями (власне публічні заклики, виготовлення, 

розповсюдження матеріалів з такими закликами (ст. 436 КК, ч. 2 ст. 442 КК); 

3) з чотирма альтернативними діями (власне публічні заклики, 

розповсюдження, виготовлення, зберігання матеріалів із публічними закликами 

(статті 258
2
, 295 КК).   

Підсумовуючи викладене у цьому підрозділі, зазначаємо, що публічні 

заклики як наскрізне кримінально-правове поняття, характеризується такими 

істотними ознаками: це мовленнєвий акт; наявність адресанта (мовця, особи, 

яка публічно закликає до відповідної протиправної поведінки) та адресатів 

(слухачів, невизначеного кола осіб, які сприймають інформацію протиправного 

характеру). Такі властивості публічних закликів, як їх спосіб, форма, місце 

недоцільно виокремлювати як суттєві ознаки цього поняття. Адже, враховуючи 

невичерпний характер форми, в якій можуть поширюватися публічні заклики, 
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ця ознака не може виокремлюватися як суттєва для вказаного поняття. Окрім 

того, з огляду на сучасні технології та наявність безлічі каналів комунікації 

навряд чи доцільно визначати і місце таких закликів, оскільки вони можуть 

поширюватися у мережі Інтернет (зокрема, у різних соціальних мережах). 

1.4 Співвідношення публічних закликів та підбурювання 

до вчинення кримінального правопорушення 

Як зазначалося вище, логічно-лінгвістичний метод дослідження, 

що використовується для визначення поняття «публічні заклики» включає, 

зокрема, такі етапи аналізу, що є взаємопов’язаними, як знаходження 

гіпероніма слова та підбір гіпонімів слова. Так, «гіперо-гіпонімія (від гр. hyper 

«над, поверх», hypo «під, внизу» і onyma «ім'я») – родо-видові відношення в 

лексико-семантичній системі». «Родові слова називають гіперонімами, а видові 

– гіпонімами». «Значення гіпоніма є складнішим, ніж значення гіпероніма, а 

представлений ним клас предметів — вужчим. Гіпоніми включають у себе 

зміст гіпероніма і протиставляються один одному певними семами» [183, с. 

206–207]. 

Що стосується гіперонімів до слова «заклик», то ними, як вказується 

у мовознавстві, є власне синоніми [183, с. 207]. У практичному словнику 

синонімів української мови наводяться наступні синоніми до слова «заклик»: 

клич, клик, вигук; прохання, запрошення, зазив; гасло, лозунг, відозва, 

звернення, плакат, а до слова закликати – «звертатися із закликом до; кликати, 

запрошувати, запрохувати, зазивати, закликати» [164, с. 127]. Не зі всіма 

гіперонімами варто визначати співвідношення слова «заклики». Важливо 

встановити його з такими словами, як «підбурювання», «пропаганда», 

«агітація» (співвідношення з двома останніми словами вже здійснювалося у 

підрозділі 1.2). У цьому підрозділі будемо аналізувати співвідношення 

публічних закликів з підбурюванням до вчинення КП.  
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Проблему кримінально-правової протидії підбурюванню як виду 

співучасті досліджували П. П. Андрушко, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, 

П. С. Берзін, В. І. Борисов, Ф. Г. Бурчак, В. О. Глушков, Н. О. Гуторова, 

Л. М. Демидова, О. О. Дудоров, Г. П. Жаровська, А. П. Закалюк, 

А. Ф. Зелінський, М. Й. Коржанський, О .О. Кваша,О. М. Костенко, 

Г. А. Кригер, О. М. Литвак, М. І. Мельник, В. А. Мисливий, П. П. Михайленко, 

А. А. Музика, В. О. Навроцький, Г. В. Новицький, В. І. Осадчий, М. І. Панов, 

А. В. Савченко, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, О. В. Ус, С. Д. Шапченко, 

Н. М. Ярмиш, С. С. Яценко та інші. Проте у працях цих дослідників не 

прослідковується чіткого розмежування між публічними закликами та 

підбурюванням до вчинення КП. 

Коментуючи статті Особливої частини КК, в яких передбачається 

відповідальність за публічні заклики, науковці зазвичай зазначають, що 

«публічні заклики передбачають хоча б одне відкрите звернення до 

невизначеного, але значного кола осіб, в якому висловлюються ідеї, погляди чи 

вимоги, спрямовані на те, щоб шляхом поширення їх серед населення чи його 

окремих категорій (представників влади, військовослужбовців тощо) схилити 

певну кількість осіб до певних дій. Якщо такі заклики звернені до конкретної 

особи, вони кваліфікуються як підбурювання до вчинення дій, метою яких є 

насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення 

державної влади [234, с. 324] (курсив наш − В. Г.).  

Нагадаємо, що через термін «схилити» визначено зміст по6няття 

«підбурювач» як співучасника КП. Відповідно до ч. 4 ст. 28 КК підбурювачем є 

особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином 

схилила іншого співучасника до вчинення КП (курсив наш − В. Г.).  

Важливим в контексті проблеми, що досліджується, є звернення 

до міжнародного досвіду. Так, у ст. 5 Конвенції РЄ «Про запобігання 

тероризму» міститься ст. 5 «Публічне підбурювання до вчинення 

терористичного злочину». Як передбачено у ч. 1 цієї статті, «для цілей цієї 
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Конвенції термін «публічне підбурювання до вчинення терористичного злочину 

означає розповсюдження повідомлення для населення або доведення такого 

повідомлення до відома населення в інший спосіб з метою підбурювання його 

до вчинення терористичного злочину, якщо така поведінка, незалежно від того, 

є чи не є вона безпосередньою підтримкою терористичних злочинів, становить 

загрозу того, що може бути вчинено один чи більш ніж один такий злочин» 

[177] (курсив наш −  В.Г.). Згідно з п. «С» ст. ІІІ Конвенції ООН «Про 

запобігання злочину геноциду та покарання за нього» від 09.12.1948 караним є 

таке діяння, як пряме та публічне підбурювання до вчинення геноциду [175]. У  

Римському статуті МКС підбурювання до геноциду виділено в підпункт «е» п. 

3 ст. 25  самостійною формою співучасті. Так, відповідно до цього Статуту 

особа підлягає кримінальній відповідальності і покаранню за злочин, що 

підпадає під юрисдикцію Суду, якщо ця особа: e) стосовно злочину геноциду, 

прямо і публічно підбурює інших до вчинення геноциду [295]. 

За змістом поняття «публічне підбурювання» у конвенціях, 

що цитувалися вище, є тотожним  поняттю «публічні заклики» у КК. Водночас 

у чинному КК не міститься такого поняття, як публічне підбурювання. Як було 

зазначено вище, поняття «підбурювання» вживається виключно в аспекті 

характеристики підбурювача як виду співучасника вчинення КП (ч. 4 ст. 27 

КК). Окремі науковці серед способів підбурювання до вчинення КП називають 

заклики (Ю. В. Абакумова [17, с. 139–144; 16, с. 87–95]). 

Дехто з науковців відносять публічні заклики до спеціальних видів 

підбурювання. Наприклад, В. П. Тихий, характеризуючи склад 

правопорушення, передбаченого ст. 258
2
 КК, пише, що публічні заклики у 

цьому випадку є публічним підбурюванням до вчинення терористичного акту, 

поняття якого сформульовано у ст. 258 КК [229, с. 95]. Такої ж думки 

притримується В. О. Навроцький. Цей науковець пише, що «оскільки таке 

підбурювання виділене законодавцем в окрему статтю Особливої частини КК, 

саме вона і підлягає застосуванню при вчиненні діянь, які становлять втягнення 



66 

 

у вчинення терористичного акту, незважаючи на те, що співучасть 

у терористичному акті є більш небезпечним посяганням» [188, с. 791]. 

О. Ю. Баличев вважає, що «заклики» є одним із способів підбурювання до 

вчинення злочину… Підбурювання має місце лише у випадку, коли підбурювач 

умисно схиляє конкретну особу (осіб) до вчинення конкретного злочину 

(злочинів). У ст. 258
2
 КК якраз і йдеться про схиляння до вчинення конкретного 

злочину – терористичного акту [30, с. 144–145]. Але розцінювати вчинення 

такого діяння як підбурювання можливо лише у випадках, коли заклики 

спрямовано не на широке невизначене коло осіб, а на певну групу осіб, що є 

цілком реальним для способу вчинення цього злочину. При цьому такі заклики 

повинні мати публічний характер [29, с. 32]. О. Ю. Баличев, підсумовуючи своє 

дослідження, пише, що публічні заклики до вчинення терористичного акту слід 

розглядати як підбурювання до вчинення терористичного акту [30, с. 169]. 

«Співучасть у виді підбурювання до вчинення певного злочину має, 

як правило, непублічний характер та спрямована до певної особи, на відміну від 

публічних закликів до вчинення злочинів, які спрямовані до невизначеного 

кола осіб. Традиційно саме публічність/непублічність вважається основною 

розмежувальною рисою цих понять. Схиляючи до вчинення злочину особу 

підбурювач використовує такі  засоби та методи, як прохання, переконання, 

обман, підкуп, погрози, шантаж тощо. Отже, слід ставити питання про 

внутрішній механізм впливу підбурювача на осіб, яких він бажає залучити для 

виконання злочинних дій. Категорія впливу є вкрай важливою для розуміння 

механізму діяльності підбурювача» [168, с. 249] 

Як було зазначено вище, мовознавці теоретичним підґрунтям 

лінгвістичної експертизи у справах про словесний екстремізм вважають теорію 

мовленнєвих актів. Автори цієї теорії Джон Остін і Джон Серль 

систематизували уявлення про те, як можна вчиняти різнопланові дії за 

допомогою слова. У цій теорії мовлення розглядається як сукупність 

цілеспрямованих мовленнєвих дій, завдяки яким люди впливають на поведінку 
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інших людей, скеровують їхні думки та емоції (курсив наш − В.Г.) [20]. 

Правознавці також акцентують увагу на понятті впливу. Наприклад, 

Н. А. Савінова пропонує криміналізувати такі суспільно небезпечні діяння, 

як «поширення принизливої для України медіапродукції», «використання 

прихованих засобів впливу на свідомість у засобах масової інформації» [312, 

с. 295, 299]. На думку В. М. Янка, кримінальна відповідальність за публічні 

заклики до посягання на суверенітет Українського народу або розповсюдження 

відповідних матеріалів на сьогодні є об’єктивно необхідною. Попри ризики 

зловживань кримінальним правом, використання кримінального законодавства 

для оцінки діянь, що характеризуються спірною суспільною небезпекою, 

досліджувана норма є досить ефективним засобом протидії інформаційній 

агресії [379, с. 132]. Вказані роздуми науковців не позбавлені сенсу, оскільки 

наслідком інтенсифікації інформаційно-емоційного впливу на населення 

Донецької та Луганської області стало зростання проросійських орієнтацій 

серед жителів регіону з 30-40 % до 50 % і більше [306, с. 102]. 

О. В. Ус також вважає, що схилянням до злочину є процес впливу однієї 

особи на волю та свідомість іншої з метою збудження в неї наміру (прагнення, 

бажання, рішучості) взяти участь у злочині. При чому, вплив підбурювача 

повинен бути таким, щоб можна було визнати, що інші співучасники зважилися 

на вчинення злочину саме завдяки підбурюванню, а не внаслідок власного 

злочинного наміру [345, с. 12–13]. 

Як було запропоновано у наших попередніх публікаціях, «різниця між 

публічним (закликами) і непублічним (індивідуально визначеним) 

підбурюванням полягає виключно в адресаті: якщо заклики спрямовані до 

певної особи, то це співучасть у виді підбурювання, якщо  − до невизначеного 

кола осіб, то це самостійні склади злочинів, передбачені у статтях 109, 110, 

258
2
, 258

5
, 295, 299, 436, 442 КК» [117, с. 120–121; 120. с. 64; 168, с. 250]. Також 

нами зазначалося, що «поняття «публічні заклики» за змістом тотожні поняттю 

«підбурювання», оскільки в основі аналізованих злочинних дій лежить спільна 
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властивість ‒ вплив у формі схиляння іншої особи чи кількох (багатьох) осіб до 

вчинення злочину. Відповідно публічні заклики є підбурюванням, що має 

публічний характер. Тому ми розглядали ідею про внесення  зміни до 

відповідних статей ‒ 109, 110, 258
2
, 295, 299, 436, 442 КК, замінивши поняття 

«публічні заклики» на «публічне підбурювання». Зокрема, слід викласти назву 

статті 258
2
 КК у такій редакції: «Публічне підбурювання до вчинення 

терористичного акту» [167, с. 60–61]. 

Незважаючи на обґрунтований нами підхід, все ж наші погляди щодо 

вказаного контексту змінилися. Відповідна зміна наукової позиції відбулася, 

зокрема, й під впливом судової практики. Так, за вироком Генічеського 

районного суду від 15.05.2017 ОСОБА_1 було засуджено за ч. 3 ст. 15, ст. 114
1
 

та ст. 295 КК. Така кваліфікація була надана протиправній поведінці 

обвинуваченого, яка полягала у його зверненні на стихійному 

зібранні громадян, поблизу адміністративної будівлі Генічеського районного 

військового комісаріату із закликами до зупинення мобілізації шляхом 

перекриття доріг, взяття штурмом військкоматів, райвідділів міліції та усіх 

інших органів влади. Як вказано у цьому рішенні, ОСОБА_1 не довів свій 

злочинний умисел до кінця з причин, які не залежали від його волі, та не 

вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, а 

саме: незважаючи на його заклики щодо перешкоджання законній діяльності 

ЗСУ та інших військових формувань в особливий період зриву часткової 

мобілізації не допущено. Окрім того, під вказану оцінку, на думку суду, 

підпадав і другий епізод злочинної поведінки ОСОБА_1. Як було встановлено 

стороною обвинувачення, обвинувачений взяв участь з використанням 

«SKYPE» у телепередачі на одному з каналів РФ, на якій публічно висловив 

негативне славлення до проведення мобілізації на території України, закликав 

глядачів до перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових 

формувань в особливий період. Цей виступ було розміщено у всесвітній мережі 

Інтернет на сайті «YouTube» [52]. Вказана кваліфікація дій ОСОБА_1 була 
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підтверджена ухвалою Херсонського апеляційного суду від 23.11.2017 [357], а 

згодом постановою ВС від 26.02.2019 [262]. Зокрема у судовому рішенні ККС 

на обґрунтування кваліфікації дій ОСОБА_1 за ч. 3, ст. 15 та ст. 114
1
 КК 

зазначив, що дії засудженого (зміст і спрямованість умислу) за встановленими 

обставинами та змістом доказів у кримінальному провадженні виражалися у 

тому, що він формував цільову аудиторію за допомогою закликів через 

гучномовець до перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових 

формувань, зверненнями, закликами спонукав їх до дій, закликав в уособленій 

формі «ми», звертався від імені всіх, хто зібрався, з ультиматумом про 

зупинення мобілізації, збирав особисті дані учасників мітингу тощо. Водночас, 

у встановленому доведеним обвинувачені описані дії ОСОБА_1, що 

охоплюються ч. 4 ст. 27 КК, тобто підбурюванням до вчинення злочину. Суддя 

А. П. Бущенко, який входив по цій справі до складу колегії, висловив окрему 

думку, в якій піддав сумніву кваліфікацію дій ОСОБА_1. Зокрема, він 

відзначив, що  засудження за ст. 114
1
 КК у цьому випадку не було передбачено 

законом (відсутній склад цього злочину). Адже кримінальна відповідальність за 

«заклики» протидіяти мобілізації не передбачена законом, такі заклики не 

складають злочину; і захист навів достатньо вагомі аргументи щодо цього, які 

потребували відповіді ВС. Стаття 114
1
 КК не охоплює публічні заклики до 

протидії мобілізації. На думку судді ВС, навіть якщо припустити, що протидія 

мобілізації у якомусь своєму віддаленому наслідку може перешкодити 

діяльності ЗСУ, і таким чином заклик протидіяти мобілізації дорівняти до 

заклику перешкоджати діяльності ЗСУ, такий заклик все одно не 

охоплюватиметься складом злочину, визначеним у ст. 114
1
 КК. А. П. Бущенко 

припустив, що за певних умов публічний заклик може стати стадією вчинення 

«реального» злочину. Але однією з умов перетворення публічного заклику на 

стадію вчинення реального злочину має бути відгук на заклик та прийняття 

такого відгуку, тобто змова співучасників. Безуспішний заклик, заклик без 

відгуку не утворює ніякої стадії вчинення злочину і навіть не завжди може 
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вважатися виявленням умислу на вчинення «реального» злочину. 

Проаналізувавши випадки криміналізації публічних закликів у КК, цей суддя 

відзначив, що публічний заклик виділяється в окремий злочин, оскільки його 

зв'язок з «реальним» злочином майже неможливо прослідкувати, і публічний 

заклик має свою специфічну суспільну небезпеку, навіть якщо не призводить до 

жодних наслідків. При цьому, оскільки законодавець не вважав публічні 

заклики до «перешкоджання діяльності ЗСУ» злочином, а тому, на думку 

А. П. Бущенка, засудження ОСОБА_3 за ст. 114
1
 КК суперечить 

принципу nullum crimen sine lege [240].  

У контексті дослідження у цьому підрозділі вкажемо на таке. Підхід про 

заміну публічних закликів на публічне підбурювання, як було запропоновано у 

наших попередніх дослідженнях, може призвести до того, що для кваліфікації 

дій особи, наприклад, як за публічні заклики сепаратистського характеру 

потрібно буде оцінювати як закінчене посягання лише у тому разі, коли 

відповідна протиправна поведінка була успішною, тобто, якщо має місце відгук 

на заклик хоча б однієї особи, тобто прийняття такого відгуку, як вказує 

А. П. Бущенко. Тоді як суспільна небезпека публічних закликів в іншому: 

здатність спричинити істотну шкоду тому порядку суспільних відносин, що 

охороняється відповідною кримінально-правовою нормою. 

Незважаючи на те, що поняття «підбурювання» та «публічні заклики» 

мають схожі ознаки, що аналізувалися вище, все ж констатуємо, що відповідні 

поняття та форми протиправної діяльності характеризуються відмінними 

ознаками. Причому схожі ознаки вказаних понять випливають з загального, а 

відмінні – з юридичного уявлення про відповідні явища. Як зазначалося вище, 

підбурювачем відповідно до ч. 4 ст. 27 КК є особа, яка схилила іншого до 

вчинення КП. На думку З. А. Загиней, «використання у цих випадках дієслів 

доконаного виду «організувала», «керувала», «схилила» означає завершену дію 

відповідних співучасників та передбачає, що організатор повинен організувати 

або керувати діями, які становлять об’єктивну сторону складу злочину, а 
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підбурювач – схилити іншого співучасника до вчинення злочину, тобто досягти 

того, щоб він вчинив діяння, передбачені диспозицією статті Особливої 

частини КК. Інакше кажучи, для того, щоб можна було визнати певних осіб 

співучасниками відповідного виду, необхідно, аби їхня діяльність була 

успішною» [154, с. 122]. В. О. Навроцький вважає, що якщо діяння 

організатора, підбурювача або пособника злочину не доводяться до кінця, вони 

мають оцінюватися як невдала організація, невдале підбурювання чи невдале 

пособництво і кваліфікуватися як готування або замах на організацію 

(підбурювання чи пособництво) конкретного злочину [224, с. 292]. 

М. С. Таганцев писав, що можна говорити публічно виголошеною промовою 

або шляхом друку викликати почуття ненависті, озлобленість проти окремих 

приватних осіб або проти відомого класу, стану; можна систематично нападати 

на дії уряду, сіяти недовольство існуючим порядком речей, внушати 

громадянам про необхідність зміни політичного устрою тощо. Подібний 

непрямий вплив заслуговує іноді покарання як delictum sui generis, але все ж 

така діяльність сама по собі не може розглядатися як участь у повстанні, у 

посяганнях на особу та власність громадян. Цей дореволюційний учений 

запропонував розмежувальні ознаки між публічними закликами та 

підбурюванням. Він відзначав, що хоча публічними виступами чи з 

використанням друкованих видань особа може провокувати вчинення тих чи 

інших злочинів, її не можна розглядати співучасником. М. С. Таганцев 

підкреслював, що якщо у такий спосіб натовп або окремі особи скеровуються 

на вчинення окремих злочинів, то винуватий може розглядатися співучасником. 

На думку цього науковця, заклики можуть розглядатися як підбурювання лише 

за наявності наступних умов: по-перше, вони повинні включати пряме 

схиляння до певного злочину; по-друге, винуватий повинен діяти з наміром 

схилити до цього конкретного злочину; по-третє, схиляння має 

супроводжуватися вчиненням того діяння, до якого його схиляли, у зворотному 

випадку винуватий буде покараний за схиляння як за самостійний злочин [330, 
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с. 903–904]. 

На нашу думку, підбурювання та публічні заклики, незважаючи на певні 

схожі ознаки, які здебільшого мають загальний характер, пов’язані насамперед 

з поняттям впливу на інших осіб, характеризуються відмінними ознаками, що 

випливають з юридичного розуміння відповідної протиправної поведінки. 

Розмежувальними ознаками у вказаному випадку виступають такі.  

По-перше, публічні заклики відрізняються від підбурювання тим, що у 

першому випадку протиправна діяльність суб’єкта КП не обов’язково повинна 

бути вдалою. Не завжди публічні заклики повинні призвести, наприклад, до 

вчинення терористичного акту (ст. 258
2
 КК). Тобто, навіть у такому випадку 

публічні заклики будуть вважатися вдалими. Тоді як підбурювання як закінчена 

дія характеризується виключно успішним впливом на іншу особу, що 

виявляється в обов’язковому вчиненні нею того КП, до якого її схиляють.  

У випадку, якщо відбулося виключно схиляння іншої особи, яка з тих чи інших 

причин не скоює такого правопорушення, то вона є невдалим підбурювачем, а 

її дії слід кваліфікувати з посиланням як на відповідну частину ст. 15, так і на 

ч. 4 ст. 27 КК. 

Публічні заклики відрізняються від підбурювання, по-друге, ступенем 

конкретизації тих протиправних дій, до вчинення яких схиляється інша (інші) 

особа (особи). Так, якщо такі протиправні дії є абстрактними, то це свідчить 

про публічні заклики, тоді як підбурювання стосується схиляння до вчинення 

конкретного (конкретних) правопорушення (правопорушень). 

По-третє, публічні заклики та підбурювання відрізняються й обстановкою 

вчинення відповідних протиправних дій. Так, заклики мають місце виключно 

у випадку публічності (відповідна ознака буде характеризуватися далі), тоді 

як підбурювання з урахуванням наявності двостороннього суб’єктивного 

зв’язку між двома особами (між тією, яка схиляє та тією, яку схиляють до 

вчинення КП) зазвичай характеризується індивідуальністю, оскільки 

спрямовано на вчинення персоніфікованого КП. 



73 

 

По-четверте, публічні заклики відрізняються від підбурювання колом 

адресатів. Оскільки підбурювання належить до співучасті у вчиненні КП, то і 

особа, яка схиляє, і особа, яку схиляють, повинні характеризуватися 

обов’язковими ознаками суб’єкта КП (ст. 18 КК). Що стосується публічних 

закликів, то далеко не завжди всі адресати повинні бути суб’єктами 

кримінальних правопорушень. Публічні заклики можуть стосуватися 

наприклад, осіб, які не досягли віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність або недієздатних осіб.  

Насамкінець, по-п’яте, підбурювання може стосуватися будь-якого 

умисного КП, тоді як кримінальна відповідальність за публічні заклики настає 

лише у випадках, спеціально передбачених у статтях Особливої частини КК 

(частини 2, 3 ст. 109, статті  110, 258
2
, 295, 299, 436, ч. 2 ст. 442 КК.  

Узагальнюючи викладене у цьому підрозділі відзначаємо, що публічні 

заклики та підбурювання до вчинення КП мають як спільні, так і відмінні 

ознаки. Спільні ознаки здебільшого мають загальний характер, що випливає 

з належності як публічних закликів, так і підбурювання до форм впливу на 

інших осіб. Водночас відповідні явища відрізняються за успішністю 

протиправної діяльності, ступенем конкретизації протиправних дій, 

обстановкою їх вчинення, колом адресатів та КП. Аргументовано підхід, 

відповідно до якого у законодавчих конструкціях статей Особливої частини КК 

публічні заклики замінювати на публічне підбурювання. 

Висновки до розділу 1 

Дослідження теоретико-методологічних засад дослідження публічних 

закликів за КК дозволило зробити такі узагальнені висновки. 

Публічні заклики є антиподом свободи вираження поглядів, що 

гарантується як на міжнародному, так і на національному рівнях. Виокремлено 

критерії наявності публічних закликів у практиці ЄСПЛ. Зокрема, вони 
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стосуються можливості ознайомитися з інформацією, опублікованою на 

певному сайті, для невизначеного кола осіб; урахування соціально-політичної 

обстановки у країні, а також подій, які відбуваються у державі, які здатні 

спричинити реальну загрозу відповідному порядку суспільних відносин. 

Запропоновано виокремлювати КП, що вчиняються вербальним 

способом, змістом яких є протиправний інформаційний вплив на іншу особу 

(адресата). Виокремлено види таких КП залежно від дискурсу (типових мовних 

ситуацій), від обов’язковості інформаційного протиправного впливу від того, 

якою ознакою складу КП виступає «вербальність», від кількості суспільно 

небезпечних вербальних діянь. залежно від виду складу КП, що вчиняються 

вербальним способом. 

Основна властивість публічних закликів – лінгвістичне маніпулювання, 

для якого притаманні: цілеспрямований вплив одного суб’єкта на іншого 

(інших); однонаправленість такого впливу; відбувається під час спілкування; 

має на меті змінити когнітивну та (або) поведінкову діяльність іншої (інших) 

особи (осіб). Лінгвістичне маніпулювання – родове поняття до слова «заклики». 

Публічні заклики можуть вчинятися за допомогою іконічних елементів 

(наприклад, зображень), які виконують підпорядковану роль щодо відповідних 

вербальних засобів, що використовуються обвинуваченим. Тому під час 

кримінально-правової оцінки відповідні зображення розглядаються як частина 

креолізованого тексту, який містить публічні заклики. 

Визначено відмінні ознаки між поняттями «пропаганда» та «публічні 

заклики». Публічні заклики є безпосередніми, а пропаганда – як 

безпосередньою, так і опосередкованою; публічні заклики мають відкритий 

характер, а пропаганда зазвичай є неявною; публічні заклики містять вказівку 

на очікувані дії від адресата, а пропаганда може їх не містити; публічні заклики 

спрямовані на те, щоб бути реалізованими «тут і зараз», а пропаганда 

спрямована на досягнення результату у майбутньому; публічні заклики 
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характеризуються публічністю, а пропаганда діє через неявний вплив на 

свідомість адресата.  

Публічні заклики, як і спонукання, характеризують менш інтенсивний 

психологічний вплив на адресата, ніж примушування, а тому для публічних 

закликів характерним є вплив власне на свідомість адресата, коли він здатен 

проявляти волю та вчиняти протиправні дії, до яких його закликають. 

Запропоновано розуміти під наскрізними кримінально-правовими 

поняттями ті, що використовуються у тексті статей Особливої частини КК для 

позначення ознак складів конкретних КП та не належать до загальних понять і 

не використовуються для позначення ознак загального складу злочину як 

юридичної абстракції. Публічні заклики до вчинення злочинних дій віднесено 

до наскрізних кримінально-правових понять.  

Статті, в яких передбачається відповідальність за публічні заклики, 

зазвичай утворюють «пару» з іншими статтями (частинами статей) Особливої 

частини КК, в яких передбачається відповідальність за протиправну поведінку, 

що є змістом публічних закликів.  Найбільш прийнятним вважаємо розміщення 

підстави кримінальної відповідальності за публічні заклики та протиправну 

поведінку, що становить зміст таких закликів, у самостійних статтях Особливої 

частини КК. 

Поняття «публічні заклики» (родове поняття) включає власне публічні 

заклики, виготовлення, зберігання та розповсюдження матеріалів з такими 

публічними закликами (видові поняття). 

Виокремлено спільні та розмежувальні ознаки між публічними закликами 

та підбурюванням до вчинення КП. Зокрема, розмежувальними ознаками 

виступають: 1) успішність протиправної діяльності: діяльність особи у разі 

вчинення публічних закликів не обов’язково повинна бути вдалою, тоді як 

підбурювання передбачає результативну поведінку суб’єкта; 2) ступінь 

конкретизації протиправних дій, до вчинення яких схиляється інша (інші) особа 

(особи): спонукання до вчинення абстрактних протиправних дій є ознакою 
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публічних закликів, а підбурювання стосується схиляння до вчинення 

конкретного (конкретних) правопорушення (правопорушень); 3) обстановка 

вчинення протиправних дій: заклики мають місце виключно у випадку 

публічності, а підбурювання має індивідуальний характер, оскільки спрямовано 

на вчинення персоніфікованого КП та може вчинятися в обстановці 

непублічності; 4) коло адресатів: у разі публічних закликів адресат може не 

бути суб’єктом КП, а для підбурювання характерним є наявність у адресата 

необхідних ознак суб’єкта КП; 5) коло кримінальних правопорушень: 

підбурювання може стосуватися будь-якого умисного КП, тоді як кримінальна 

відповідальність за публічні заклики настає лише у випадках, спеціально 

передбачених у статтях Особливої частини КК. Аргументовано підхід, 

відповідно до якого у законодавчих конструкціях статей Особливої частини КК 

публічні заклики недоцільно замінювати на публічне підбурювання.
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РОЗДІЛ 2 

ПУБЛІЧНІ ЗАКЛИКИ ДО ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ У СИСТЕМІ 

НОРМ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ 

УКРАЇНИ 

2.1 Публічні заклики як кримінально-правова конструкція статей 

Особливої частини КК України 

Публічні заклики є нормативно-правовою конструкцією, під якою будемо 

розуміти конструкцію, що використовується для побудови статей Особливої 

частини КК. Проблема юридичних (законодавчих, нормативно-правових) 

конструкцій була предметом уваги як теоретиків права, так і вчених-

криміналістів. Зокрема, А. О. Дутко, З. А. Загиней-Заболотенко, О. В. Іванчина, 

Р. Ієрінга, В. М. Косовича, В. М. Кудрявцева, В. О. Навроцького, 

П. І. Люблінського,  О. Ф. Черданцева та інших.  

На думку З. А. Загиней, «юридична конструкція кримінального закону 

є засобом нормотворчої техніки, складається з системи взаємодіючих 

елементів, в яких фіксується певна комбінація ознак та (або) визначається їх 

зміст, використовується для моделювання та логічної побудови нормативного 

матеріалу кримінального закону та сприяє тлумаченню та розумінню 

нормативного змісту цього закону» [154, с. 97]. О. В. Іванчин вважає, 

що кримінально-правова конструкція є засобом внутрішньої законодавчої 

техніки, що є структурною моделлю групи однорідних правових явищ, певною 

комбінацією елементів якої законодавець наповнює юридично значимою 

інформацією, регламентуючи тим самим в кримінальному законодавстві 

відповідний різновид таких явищ [158, с. 86]. 

Відповідні теоретичні питання не є предметом нашого дослідження, а 

тому детально висвітлюватися не будуть.  

Як вбачається з наведених вище дефініцій, кримінально-правова 

конструкція є моделлю правової норми. С. С. Алєксєєв відзначав, що юридичні 
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конструкції – це готові типові зразки, схеми, якими наділяється нормативний 

матеріал [21, с. 276]. Специфічна функція юридичних конструкцій, на думку 

А. Нашиц, полягає у включенні елементу логічного взаємозв’язку в комплекс 

правових норм [236, с. 216]. О. В. Іванчин зазначає, що процес використання 

кримінально-правової конструкції включає два етапи (що виділяються умовно, 

адже за часом вони збігаються): на першому законодавець відбирає потрібні 

йому елементи, а на другому – наповнює їх змістом [158, с. 87]. 

В. А. Нерсесян, пропонуючи шляхи конструювання складів КП, пише про 

можливість двох шляхів: формулювання «широких» складів, що включають 

найрізноманітніші дії, об’єднані певними загальними ознаками, або, навпаки, 

виокремлення більш конкретних складів КП. Цей науковець є прихильником 

конкретизації. При цьому він вказує на негативні наслідки у разі збільшення 

числа спеціальних кримінально-правових норм. Зокрема, це перетворення 

Особливої частини КК У такому випадку у звід спеціальних правил поведінки. 

Очевидно, така перспектива розвитку кримінального законодавства 

не відображає потреби практики боротьби з протиправною поведінкою і не 

відповідає основним напрямам розвитку кримінальної політики [237, с. 83–84]. 

Не можемо погодитися з точкою зору В. А. Нерсесяна, оскільки збільшення 

спеціальних складів КП може призвести до дисбалансу кримінально-правової 

охорони відповідного порядку суспільних відносин. Як описано у підрозділі 

2.2, наявність великої кількості норм, що передбачають кримінальну 

відповідальність за публічні заклики до протиправної поведінки, зумовлює 

труднощі під час їх розмежування (наприклад, розмежування суміжних складів 

КП, передбачених у статтях 109 та 110, а також розмежування вказаних складів 

злочинів та склад КП, передбаченого у ст. 436 КК). У багатьох випадках така 

невизначеність обумовлює більш сприятливу кримінально-правову оцінку дій 

обвинувачених. Окрім того, значна диференціація кримінальної 

відповідальності за публічні заклики обумовлює необхідність з’ясовувати зміст 

кримінально-правових понять, які у КК не визначаються (наприклад, понять 
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«агресивна війна», «воєнний конфлікт»), що фактично перетворює їх на оцінні з 

відповідними негативними наслідками під час кваліфікації та вибору засобу 

кримінально-правового реагування на вчинене КП.  

Кримінальне законодавство окремих зарубіжних держав, про що 

йтиметься нижче, передбачає зазвичай кілька статей про відповідальність за 

публічні заклики, що обумовлене багатьма чинниками. Зокрема, необхідністю 

виконання міжнародних зобов’язань, що взяли на себе відповідні держави. 

У жодному КК, що був проаналізований нами, не міститься єдиної статті, яка б 

передбачала кримінальну відповідальність за публічні заклики. Навпаки, 

зарубіжне кримінальне законодавство тяжіє не до уніфікації, а до диференціації 

кримінальної відповідальності за публічні заклики. Як вдало вказує 

В. Н. Кубальський, «публічні заклики до вчинення злочинів проти державного 

суверенітету переважно вчиняються з політичних мотивів або з аналогічними 

цілями. Як свідчить зарубіжний та вітчизняний досвід криміналізації таких 

діянь, публічні заклики є посяганнями передусім на державну владу, основи 

національної безпеки, конституційний лад або мир, безпеку людства та 

міжнародний правопорядок» [198, с. 75].  

Кримінально-правові юридичні конструкції, не загострюючи уваги на 

більш детальній їх класифікації, можуть бути конструкціями складу КП 

та конструкціями кримінально-правових санкцій (підрозділ 3.2). 

Кримінально-правова конструкція публічних закликів включає, 

насамперед, «інженерію» складу КП відповідно до елементів загального складу 

КП, а саме: об’єкт об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторона. 

У чинному КК предмет складу публічних закликів описано як матеріали, 

що містять заклики до вчинення злочинних дій та є обов’язковим у разі 

вчинення публічних закликів у формі розповсюдження, виготовлення та 

зберігання вказаних матеріалів. Що стосується власне публічних закликів, то 

предмет у вказаному випадку не є обов’язковою ознакою складу КП, а отже 

елементом законодавчої конструкції. 



80 

 

Відповідальність за публічні заклики побудовані законодавцем за типом 

формальних складів. Як вказує О. В. Іванчин, якщо суспільно небезпечні 

наслідки неминуче наступають під час здійснення забороненого діяння, але їх 

встановити складно, доцільно будувати складу КП саме за таким типом. 

У подібних випадках небезпечні наслідки фактично виступають атрибутом 

діяння [158, с. 110].  

Нормативна конструкція публічних закликів включає такі альтернативні 

діяння: публічні заклики (ч. 2 ст. 109, статті 110, 258
2
, 295, 436, ч. 2 ст. 442 КК); 

розповсюдження матеріалів із закликами (ч. 2 ст. 109, статті 110, 258
2
, 295, 436, 

ч. 2 ст. 442 КК), поширення матеріалів із закликами (ст. 299 КК), виготовлення 

матеріалів із закликами (статті 258
2
, 295 КК), виготовлення матеріалів із 

закликами з метою їх розповсюдження (ст. 436, ч. 2 ст. 442 КК), зберігання 

матеріалів із закликами (статті 258
2
, 295 КК). Така кількість альтернативних 

діянь зумовлює необхідність установлення під час кваліфікації ознак кожного 

з них. Альтернативність передбачає, що для кваліфікації необхідно встановити 

ознаки хоча б одного з вказаних діянь (підрозділи 2.4, 2.5). 

Законодавець також визначає й спрямованість вказаних суспільно 

небезпечних діянь, що виражається у змісті публічних закликів: до 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення 

державної влади (частини 2, 3 ст. 109), до дій, вчинених з метою зміни меж 

території або державного кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України (ст. 110), до вчинення терористичного 

акту (ст. 258
2
, 258

5
),  до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення 

будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують 

громадському порядку (ст. 295), до вчинення діянь, які мають ознаки 

жорстокого поводження з тваринами (ст. 299), до агресивної війни або до 

розв'язування воєнного конфлікту (ст. 436), до геноциду (ч. 2 ст. 442) (підрозділ 

2.3). 
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Законодавець використовує у диспозиціях статей, що передбачають 

кримінальну відповідальність за публічні заклики, вказівку на публічність 

(підрозділ 2.2).  

Насамкінець, під час конструювання публічних закликів законодавець 

використовує й таку латентну ознаку, як вина. З урахуванням того, що вказані 

склади КП є формальними, публічні заклики можуть бути вчинені виключно 

з прямим умислом (підрозділ 2.6). У ст. 436 та ч. 2 ст. 442 КК вказано на мету 

виготовлення матеріалів із закликами, а саме на мету їх розповсюдження. 

(підрозділ 2.6). 

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що публічні заклики у чинному КК 

сконструйовано з використанням таких ознак складу КП, як предмет, суспільно 

небезпечні діяння (альтернативні), їх спрямованість, публічність, прямий 

умисел та мета. 

2.2 Публічність як характеристика закликів до вчинення злочинних 

дій 

Публічність є розмежувальною ознакою між публічними закликами 

та іншими явищами, що розглядалися у підрозділах 1.2 та 1.4 (підбурювання, 

спонукання, пропаганда, агітація, примушування). Ця ознака складу КП ще 

недостатньо досліджена у теорії кримінального права України. Зазвичай 

науковці розглядають публічність у контексті такої факультативної ознаки 

об’єктивної сторони, як обстановка вчинення КП [208, с. 98–100]. 

Серед учених, праці яких присвячено проблемі публічності як ознаці КП, 

відзначимо О. О. Астахову, О. Ф. Бантишева, Д. О. Бажина, І. В. Діордіци, 

О. О. Дудорова, О. О. Маслову, П. В. Пекара, М. І. Хавронюка, О. Ф. Шамари, 

М. В. Янка та інших. Однак вказані науковці не дійшли єдиного підходу 

з приводу того, що слід розуміти під публічністю як ознакою складу КП. 

Публічність в інших статтях Особливої частини КК та в 
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законодавчих актах. У чинному КК вчинення КП публічно передбачається як 

конститутивна ознака (окрім публічних закликів) публічного незаконного 

вживання наркотичних засобів (ст. 316), публічної наруги над державними 

символами (ст. 338), публічного використання комуністичної, нацистської 

символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів (ст. 436
1
). Окрім того, слово 

«публічність» входить до такої ознаки складів кримінальних правопорушень, як 

суб’єкт. Йдеться про особу, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з 

наданням публічних послуг (ч. 2 ст. 358, статті 365
2
, 368

4
), особу, яка виконує 

надані законом публічні повноваження (ст. 232
1
 КК).  

В окремих статтях Особливої частини КК публічність включена 

законодавцем в обмежувальну норму, що визначає дію кримінально-правової 

заборони, обмежуючи її певними умовами. Згідно з примітками статей 182 та 

231 КК публічне, у тому числі через ЗМІ, журналістів, громадські об’єднання, 

професійні спілки, повідомлення особою інформації про вчинення 

кримінального або іншого правопорушення, здійснене з дотриманням вимог 

закону, не є відповідно порушенням недоторканності приватного життя чи 

незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю, і не тягне за собою 

кримінальну відповідальність.  

Також згідно з п. 1 ч. 3 ст. 76 КК на осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням, суд може додатково покласти такий обов’язок, як 

попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого.  

Таким чином, публічність у структурі статей КК виконує роль ознаки 

об’єктивної сторони складу КП, спеціальної ознаки суб’єкта, елементом 

законодавчої конструкції обмежувальної кримінально-правової норми 

чи характеристики обов’язку, що може покладатися на особу у межах 

кримінально-правових відносин. 

У науковій літературі поняття «публічність» стосовно вказаних статей 
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має доктринальні тлумачення. 

В. В. Карман розуміє під публічною наругою над державними символами 

«вчинення відповідних дій перед невизначеною кількістю людей або у випадку 

вчинення таких дій таємно, за умови, що вони стануть відомі невизначеній 

кількості осіб» [166, с. 12]. Аналогічний підхід має місце у праці інших 

науковців [227, с. 173–175].  

Публічне вживання наркотичних засобів також пов’язується як у судовій 

практиці, так і в науці кримінального права України з вчиненням відповідних 

протиправних дій у присутності невизначеної кількості осіб. Так, згідно з п. 15 

Постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах про злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх  аналогів або 

прекурсорів» № 4 від 26.04.2002 під «незаконним  публічним  вживанням 

наркотичних засобів (ст.  316  КК) слід розуміти вживання їх відкритим 

(очевидним  для  інших  осіб)  способом.  Це  можуть бути ін’єкція наркотичної 

рідини, куріння гашишу, крепу, опію, вживання макової соломи  тощо. 

Відповідальність  настає незалежно від того, вживає наркотики публічно одна 

особа чи група осіб» [286]. Аналогічне визначення поняття публічного 

вживання наркотичних засобів використовується і в наукових працях [191, 

с. 80]. Водночас публічність у складі злочину, передбаченому у ст. 316 КК, 

пов’язується з такою ознакою, як місце його вчинення, яка власне й обумовлює 

криміналізацію цього діяння. На думку Т. В. Родіонової, «небезпеку злочину 

визначає не стільки саме діяння, скільки його публічний характер, пов’язаний з 

певним місцем вчинення, призначеним для проведення відповідних заходів – 

навчальних, спортивних і культурних, а також з іншими місцями масового 

перебування громадян. Законодавець таким чином намагається виключити не 

саме немедичне вживання наркотичних засобів, а дії, що можуть слугувати 

антисуспільним прецедентом для інших осіб, тобто сприяти незаконному обігу 

наркотиків та поширенню наркоманії» [299, с. 94]. 

 У контексті статей 182 та 213 КК публічність розуміється як відповідне 
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повідомлення через ЗМІ, громадські об’єднання, професійні спілки. Отже, і 

в цьому випадку законодавець пов’язує публічність з тим, що інформація 

про кримінальне або інше правопорушення може стати відомою невизначеній 

кількості осіб.  

Поняття публічності має дещо відмінне значення у випадку, коло воно 

використовується для описання ознак суб’єкта складу КП. Як зазначалося, у 

ч. 2 ст. 358, статей 365
2
, 368

4
 суб’єктом КП названо особу, яка здійснює 

професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, а у ст. 232
1
 КК 

йдеться про особу, яка виконує надані законом публічні повноваження. 

Публічні послуги у теорії кримінального права пов’язуються не з тим, що ними 

може скористатися невизначене коло адресатів. «Обов’язковою ознакою 

публічних послуг є те, що вони безпосередньо породжують юридичні наслідки» 

[239, с. 12]. 

У законодавстві України термін «публічний» також використовується 

у відмінному значенні порівняно з тим, що аналізувалося вище. На нього 

впливає належність певних предметів суб’єктам владних повноважень [276], 

відповідний правовий статус самих суб’єктів [278] тощо. Законодавство 

України передбачає й інші значення слова «публічний», що залежать від 

контексту правового регулювання того чи іншого нормативно-правового акта. 

Таким чином, законодавство України не містить усталеного та 

універсального визначення поняття «публічний». Така поліваріативність 

нормативного значення слова «публічний» залежить від таких факторів: 

а) багатозначність цього слова в українській мові; б) підпорядкований характер 

слова «публічний» іншому поняттю, поєднання яких утворює термінологічний 

зворот, що позначає певне правове явище. Наприклад, у межах предмета 

дисертації «публічність» буде залежати від слова «заклики», а сукупно вони 

утворюватимуть зміст термінологічного звороту «публічні заклики». На наш 

погляд, термін «публічність» повинен мати однаковий зміст в усіх статтях 

Особливої частини КК, якщо він позначає одну і ту ж ознаку складу КП. 
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Публічність як ознака складу публічних закликів та інших 

кримінальних правопорушень. Майже в усіх наукових працях аксіоматичним 

є віднесення публічності до обстановки вчинення КП (якщо йдеться, звісно, про 

характеристику об'єктивної сторони). Зокрема, це має місце у спеціальних 

монографічних дослідженнях проблем обстановки вчинення КП [208, с. 137–

139]. Наприклад, О. О. Маслова у дисертації обґрунтовує, що «у випадках, коли 

кримінально-правове значення має не будь-який вид обстановки вчинення 

злочину, а якась конкретна її форма або якась окрема її властивість, то й 

законодавець відповідно вказує не на обстановку взагалі. Він більш предметно, 

використовуючи семантичні можливості, закріплює її без використання терміну 

«обстановка» – окремим словом чи словосполученням. Наприклад, у ст. 258
2
 

КК «Публічні заклики до вчинення терористичного акту» обстановка вчинення 

злочину виражена в понятті «публічні», оскільки в цьому випадку надається 

характеристика того зовнішнього середовища, в умовах якого вчиняється це 

суспільно небезпечне діяння». Далі авторка зазначає, що «обстановка вчинення 

злочину … визначає вид способу вчинення злочину» [208, с. 49, 56]. 

Під обстановкою вчинення КП у теорії кримінального права України 

розуміється «система взаємодіючих умов, у просторово-часовому вимірі, що 

відображає багатоманітність оточуючого світу, в яких вчиняється злочинне 

посягання, які впливають на характер суспільної небезпечності злочину, 

а також на ступінь суспільної небезпечності особи, що його вчинила, і в зв’язку 

з цим слугують дифференціюючими та індивідуалізуючими відповідальність 

обставинами» [26, с. 25; 208, с. 26]. Інші науковці пропонують майже схожі 

дефініції, які у спрощеному вигляді можна представити як сукупність умов, 

в яких вчиняється суспільно небезпечне діяння.  

Не можемо погодитися з тим, що публічність належить до обстановки 

вчинення КП з таких міркувань.  

Сучасний розвиток комунікації між людьми зумовлює широке 

використання різноманітних інформаційних та телекомунікаційних мереж. 



86 

 

Одна з їх властивостей – їх доступність для широкого кола користувачів 

незалежно від способів доступу до них. Процеси діджиталізації в українському 

суспільстві набирають щороку все більших темпів розвитку, що обумовлено 

багатьма чинниками. Одним із них є запровадження в Україні карантинних 

заходів та перехід певної частини населення на дистанційну форму роботи. 

За інформацією Міністерства цифрової трансформації, «в умовах карантину 

в країнах, де вирує пандемія, люди перейшли на віддалену роботу та стали 

більше користуватись інтернетом. А це означає збільшення навантаження на 

мережі телекомунікаційних операторів. За даними компанії Huawei, у період 

карантину найбільш уражені держави (Китай, Італія, Іспанія, Німеччина, 

Велика Британія, Франція) відчули помітне зростання в обсягах фіксованого 

трафіку. Зокрема, в Іспанії зафіксовано збільшення трафіку майже на 40%; 

в Італії – більше 70% при значному зосередженні на онлайн-іграх; у Німеччині 

– незначне зростання у 16%; у Британії – 20-30% приросту; у Китаї – 70% 

і більше» [363].  

У сферу користування цифровими послугами залучаються особи різної 

вікової групи, що також може бути криміногенним чинником поширення 

інформації протиправного змісту, яка становить зміст публічних закликів.  

Цифрові технології дозволяють досить легко здійснювати різноманітні дії 

з інформацією, що становить зміст публічних закликів, зокрема, копіювати, 

зберігати, створювати. За допомогою цифрових технологій досить легко без 

зайвих зусиль та витрат поширити інформацію, створену іншими особами 

(наприклад, зробити її репост). Публічні заклики в інформаційно-

телекомунікаційних мережах мають найбільший ступінь публічності, оскільки 

у будь-який час з інформацією протиправного змісту, що становить зміст 

публічних закликів, може ознайомитися якнайширше коло осіб, які мають 

доступ до сайту, де така інформація розміщена. При цьому цифрові технології 

дозволяють створювати інформацію, що становить зміст публічних закликів, 

в обстановці приватності, а поширювати у якнайкоротші строки та серед 
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якнайширшої категорії осіб. 

Як вдало зазначає Т. В. Родіонова, місце і час вчинення злочину постають 

компонентами обстановки. При цьому «якщо місце вчинення злочину завжди 

є складовою обстановки, то вказівка на останню у тексті статті Особливої 

частини КК буде свідченням наявності і певного місця вчинення злочину» [299, 

c. 24]. Якщо використати цей аргументований умовивід дослідниці, то у статтях 

Особливої частини КК, в яких передбачається відповідальність за публічні 

заклики, обов’язковою є наявність місця вчинення відповідних КП. Проте такий 

висновок є нелогічним, оскільки вказана ознака є індиферентною для 

кримінально-правової оцінки протиправних діянь як публічних закликів, 

оскільки вони можуть вчинятися у будь-якому місці, у тому числі і за 

відсутності публіки.  

Таким чином, публічність не можна відносити до обстановки вчинення 

публічних закликів. На наш погляд, законодавець, вказана ознака описує 

не обстановку вчинення КП, а  спрямованість діянь суб’єкта.  

Характеризуючи публічність закликів, слід розглядати відповідне КП 

крізь призму його належності до так званих інформаційних правопорушень 

[265]. Власне інформаційність надає можливість суб’єкту КП створити 

інформаційний продукт будь-де та будь-коли. Інформація протиправного 

характеру, що утворює зміст публічних закликів, зазвичай створюється таємно, 

за відсутності інших осіб, які не причетні до відповідного КП. Однак навіть 

на цьому початковому етапі особа усвідомлює, що зі створеною інформацією 

згодом ознайомиться невизначене коло осіб. Після того, як винуватим утворено 

протиправний інформаційний продукт, він використовується безпосередньо під 

час виконання об’єктивної сторони публічних закликів до вчинення злочинних 

дій. І саме з цього моменту прихована публічність стає явною, оскільки 

зі змістом публічних закликів має можливість ознайомитися необмежена 

кількість адресатів. 

Отже, публічність – це характеристика суспільно небезпечного діяння 
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(публічних закликів). 

Як вказувалося вище, в українській мові слово «публічний» означає 

«який відбувається в присутності публіки, людей; прилюдний» [43, с. 1187]. 

Це слово є додатковим у термінологічному звороті «публічні заклики». 

Значення слова «публічний» в українській мові пов’язано з таким словом, 

як «публіка», що означає людей, які перебувають де-небудь як глядачі, слухачі, 

відвідувачі; певні кола глядачів, слухачів і т. ін.; людей, народ, товариство [43, 

с. 1187]. 

Таким чином, слова «публічність», «публічний» пов’язані з наявністю 

множинності інших людей під час вчинення тих чи інших дій. 

Науковці, здійснюючи тлумачення поняття «публічність» у статтях 

Особливої частини КК, зазвичай акцентують увагу на тому, що вона має місце 

за наявності певної кількості адресатів (слухачів), які сприймають інформацію 

протиправного характеру від адресанта (мовця). 

Окремі дослідники визначають мінімальну кількість осіб, достатню для 

того, щоб визнати заклики публічними. Наприклад, на думку О. О. Маслової, 

«мінімальна кількість осіб, яка може створювати публічність становить дві 

особи». Однак, на її думку, «можливі випадки, коли заклики спрямовані до 

однієї особи, але ця особа персонально не визначена, тобто адресат звернення 

невідомий». О. О. Маслова також відзначає, що «верхньої кількісної межі 

визначення публічності, як такої, не існує. Кількість осіб, які можуть 

утворювати публіку, необмежена». Дослідниця вважає, що про публічність 

закликів свідчить, насамперед, їх відкрита форма. Однак вона допускає 

й можливість прихованої форми закликів, коли вони у майбутньому стали 

надбанням інших осіб (написані в нічний час на будинку чи трамвайному 

вагоні та інше) [209, с. 35]. Російський дослідник Д. О. Чернявський 

виокремлює дві ознаки, що характеризують публічність закликів: адресатами 

виступають дві або більше особи; конкретний заклик доступний для сприйняття 

двох або більше осіб [364]. 
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У більшості наукових працях міститься вказівка на те, що публічність має 

місце у випадку, коли коло адресатів інформації, що містить заклики до 

вчинення злочинних дій є невизначеним, а саме широке коло людей [230, 

с. 914], невизначене коло осіб [230, с. 270, 139, с. 95], необмежене коло осіб 

[319, с. 16]. Наприклад, на думку А. С. Давтяна, публічні заклики передбачають 

відкрите звернення до невизначеного або значного кола осіб, у якому 

висловлюються ідеї, погляди чи вимоги, спрямовані на те, щоб шляхом 

поширення їх серед населення чи його окремих категорій схилити певну 

кількість осіб до певних дій [132, с. 136]. О. О. Маслова відзначає, що заклики 

є публічними у разі «звернення до групи осіб в громадських місцях, на зборах, 

мітингах, демонстраціях, розповсюдження листівок, розвішування плакатів, 

розміщення звернень в інформаційно-телекомунікаційних мережах загального 

користування включаючи мережу Інтернет: сайти, форуми, блоги, 

розповсюдження звернень шляхом масової розсилки електронних повідомлень 

тощо» [208, с. 93–94; 209, с. 99]. 

Окремі науковці, характеризуючи публічність, пов’язують її не 

з кількісною характеристикою присутніх суб’єктів, які мають ознайомитися зі 

змістом публічних закликів, а з обстановкою їх проголошення. Наприклад, 

з точки зору В. Матвійчука привселюдність, гласність, відкритість, вчинення 

дій у публічному місці, де збирається багато публіки (збори, мітинги, театри, 

стадіони тощо) свідчить про публічність закликів [211]. На думку П. В. Пекара, 

«розв’язання даної проблеми має залежати не від певної чисельності осіб, 

до яких доноситься заклик, а в першу чергу, від можливості ознайомлення 

і сприйняття іншими особами таких закликів. Саме тому на першому плані при 

визначенні поняття публічності має виступати суб’єктивна сторона злочину, 

а саме усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру вчинюваного 

нею діяння. Особа має розуміти, що вона звертається до певного кола осіб 

з закликами, які породжують ідею вчинення діяння, що передбачене тою чи 

іншою нормою законодавства про кримінальну відповідальність» [253, с. 142]. 
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М. В. Рубащенко, даючи авторське розуміння поняття «публічні 

заклики», фактично синтезує вказані вище підходи і пише, що публічним слід 

вважати лише такий заклик, інформаційно-психологічний вплив якого був 

спрямований на публіку – значне коло осіб. Окрім того, публічність заклику 

має місце й у випадку, коли його доведено до публіки (не обов’язково тієї, на 

яку планувався вплив) [303, с. 162–163]. 

Ураховуючи викладене, а також на підставі того, що один і той же термін 

має використовуватися в однаковому значенні в усіх статтях КК, недоцільно 

встановлювати мінімальну кількісну межу публічності закликів. Звертаємо 

увагу на те, що заклики будуть вважатися публічними і в тому випадку, коли 

інформація відповідного змісту адресована до певного кола осіб (наприклад, 

до працівників певного підприємства), а також коли відповідна інформація, 

що становить зміст заклику, є відкритою (доступною) для сприйняття 

щонайменше двох адресатів або більш широкого кола осіб [117, с. 16–17].  

Як вказувалося у підрозділі 1.4, на відміну від підбурювання, публічні 

заклики характеризуються тим, що між адресатом та адресантом відсутній 

двосторонній суб’єктивний зв'язок, коли відбувається комунікація адресата та 

ще хоча б одного адресанта. Такої ж думки дотримується й більшість 

науковців. Наприклад, О. В. Ус зазначає, що загальні заклики до вчинення 

злочинного діяння, якщо вони не адресовані певній особі, слід розглядати як 

підбурювання до вчинення КП. Заклики, що не мають конкретного адресата і не 

спрямовані на схиляння певної особи, не можуть визнаватися підбурюванням, 

навіть якщо вони об’єктивно і зіграли таку роль. Такі заклики до невизначеного 

кола осіб, пише далі науковець, є самостійним злочином лише у випадках, 

прямо зазначених в законі [345, с. 30]. 

Аналогічний підхід простежується і в судовій практиці. Наприклад, 

колегія суддів Харківського апеляційного суду, залишивши без задоволення 

апеляційну скаргу обвинуваченого на вирок Куп’янського міськрайонного суду 

Харківської області від 26.04.2018 [68], яким його було засуджено за ч. 1 ст. 110 
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КК, вказавши на такі ознаки публічних закликів: їх відкритий характер, 

звернення до невизначеного, але значного кола осіб [356]. Окрім того, в інших 

судових рішеннях констатувалися інші якісні параметри публічності закликів: 

необмежена кількість осіб, з метою обміну з якими було створено повідомлення 

обвинуваченим [72], велика кількість людей [79], необмежене коло громадян 

України [94; 355].  

Окремі суди в основу обвинувачення покладають докази, окремі з яких 

спрямовані на те, щоб визначити точну кількість осіб, які мали можливість 

ознайомитися з публікаціями обвинуваченого, що містять текст закликів 

до вчинення злочинних дій. Наприклад, згідно з вироком Тернопільського 

міськрайонного суду від 05.12.2018, що був підтверджений ухвалою 

Тернопільського апеляційного суду від 17.07.2019, ОСОБА_1 був засуджений 

за злочин, передбачений ч. 2 ст. 109 КК. Суд під час кваліфікації врахував 

сукупність доказів, серед яких – протокол про результати зняття інформації 

з електронних інформаційних систем, відповідно до якого проводилося зняття 

інформації зі сторінки користувача соціальної мережі «Вконтакте», а також 

Інтернет-сторінки загальнодоступного ресурсу «Миротворець», з яких 

вбачається, що обліковий запис «ОСОБА_1» має вказівку на кількість «друзів» 

(70 осіб) користувача облікового запису, сумарна кількість яких є загальною 

аудиторією при розміщенні повідомлень та розміщення ОСОБА_1 статей, 

в яких містяться публічні заклики до дій, спрямованих на насильницьку зміну 

чи повалення конституційного ладу України [94]. У судових рішеннях першої 

та апеляційної інстанцій (вирок Олександрійського міськрайонного суду 

Кіровоградської області від 11.10.2018 та ухвала Кропивницького апеляційного 

суду від 07.02.2019) публічність закликів пов’язується з тим, що обвинувачений 

був адміністратором групи у соціальній мережі «Вконтакте», зробивши є не 

закритою, а загальнодоступною [83; 349]. У вироку Луцького міськрайонного 

суду Волинської області від 18.07.2018 та ухвалі Луцького апеляційного суду 

від 05.12.2018) публічність закликів констатовано у зв’язку з тим, що 
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з публікацією обвинуваченого мали можливість ознайомитися усі користувачі 

соціально-орієнтованого ресурсу мережі Інтернет «Вконтакте», які відвідували 

(відвідуватимуть) електронну сторінку (аккаунт) «ОСОБА_1», а також що всі 

користувачі вказаної соціальної мережі, які додані до розділу «Друзі» аккаунту 

«ОСОБА_1» автоматично сповіщалися про публікації обвинуваченого [74; 351]. 

Звернімо увагу на рішення Ленінського районного суду м. Миколаєва від 

19.06.2017 та ухвалу Миколаївського апеляційного суду від 05.12.2018, в яких 

попри характеристику моменту закінчення складу КП, передбаченого ст. 110 

КК, міститься суттєва характеристика публічності як ознаки відповідного 

складу правопорушення: дії обвинувачених були спрямовані на те, щоб 

з листівками, що містили публічні заклики, побачило велике коло людей  [70; 

352]
.
 У цьому рішенні також зроблено акцент на тому, що публічність не 

завжди пов’язується з присутністю у місці вчинення КП великої (необмеженої) 

кількості осіб. 

Отже, у судовій практиці здебільшого акцентується увага на суб’єктному 

складі адресатів, їх значній (великій, необмеженій) кількості. Водночас судами 

допускається наявність публічності закликів і у тому випадку, коли дії 

винуватого вчиняються в умовах приватності з тим розрахунком, що зі змістом 

закликів зможе ознайомити значна кількість осіб.   

Окрім того, публічність як ознака публічних наслідків вказує 

на суб’єктивну спрямованість дій суб’єкта КП. Зауважимо, що законодавець по-

різному підходить до описання вини у диспозиціях статей Особливої частини 

КК. В одних випадках чітко вказується на форму вини при вчиненні того чи 

іншого КП, а в інших – замовчує цю ознаку.  Як вказує А. Н. Трайнін, 

замовчування у законі про форму вини не знімає питання про вину, а лише 

вимагає ретельного з’ясування думки законодавця щодо встановлення форми 

вини, необхідної для конкретного складу злочину [334, с. 206]. При цьому про 

умисний характер дій винуватого можуть свідчити інші ознаки КП або спосіб 

описання чи вид складу КП (формальний чи матеріальний). Зокрема, у разі 
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конструювання законодавцем складу КП як формального, законодавець 

презюмує наявність прямого умислу. Інтелектуальна ознака умислу в цих 

кримінальних правопорушеннях містить лише усвідомлення суспільно 

небезпечного характеру свого діяння, ставлення до наслідків тут не виникає та 

й не може виникнути. А вольова ознака умислу обмежується конкретною дією 

чи бездіяльністю. Склади публічних закликів є формальними, а тому вказані 

посягання можуть бути вчинено з прямим умислом.  

При цьому під час установлення того, чи є заклики публічними, слід 

визначати не лише вид, а й спрямованість умислу винуватого, під якою у теорії 

кримінального права розуміється «обумовлену певними спонуканнями 

мобілізацію вольових зусиль суб’єкта на вчинення суспільно небезпечного 

діяння, спрямованого на спричинення шкоди певному (визначеному) об’єкту 

складу злочину, щодо певного предмета злочину, вчиненого певним способом 

та засобами (знаряддями), спрямованого на спричинення визначених 

(конкретних) суспільно небезпечних наслідків, тощо» [345, с. 132]. 

Таким чином, публічність виступає об’єктивно-суб’єктивною ознакою 

публічних закликів у статтях Особливої частини КК: публічність визначається 

залежно від спрямованості діянь суб’єкта КП (об’єктивна ознака) та від 

спрямованості умислу винуватого (суб’єктивна ознака). Запропоновано 

виокремлювати початковий («пусковий») момент публічних закликів, що може 

мати місце в обстановці приватності та завершальний («фінішний») момент 

публічних закликів.  

2.3 Зміст публічних закликів до вчинення злочинних дій 

Важливою ознакою законодавчої конструкції публічних закликів, що 

покладена в основу диференціації кримінальної відповідальності за їх 

учинення, є зміст публічних закликів, який визначає спрямованість суспільно 

небезпечного діяння. На сьогодні зміст публічних закликів, за які настає 
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кримінальна відповідальність, такий: до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади (частини 2, 3 ст. 109), 

до дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України 

на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ст. 110), 

до вчинення терористичного акту (ст. 258
2
, 258

5
),  до погромів, підпалів, 

знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення 

громадян, що загрожують громадському порядку (ст. 295), до вчинення діянь, 

які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами (ст. 299), до агресивної 

війни або до розв’язування воєнного конфлікту (ст. 436), до геноциду (ч. 2 

ст. 442). 

Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади (частини 2, 3 

ст. 109). Ключовими термінологічними зворотами, що визначають зміст 

спрямованості діяння, передбаченого у ст. 109 КК, є «конституційний лад» 

та «державна влада». Вказані поняття є міждисциплінарними правовими. 

Насамперед вказані поняття – це фундаментальні категорії конституційного 

права України. Щодо змісту понять «конституційний лад» та «державна влада» 

у теорії вказаної галузі права мають місце різні підходи. Про це йдеться, 

зокрема, у рішенні КСУ від 05.10.2005 [297]. У Рішенні КСУ від 11.07.1997 

стверджується, що засади  конституційного ладу в Україні закріплюються у 

розділах I, III, XIII Конституції  України [298]. Як вбачається з аналізу вказаних 

рішень КСУ не запропонував визначення поняття конституційного ладу, 

не визначив його основних ознак. 

У теорії конституційного права найбільш поширеним є підхід 

В. Ф. Погорілка, відповідно до якого конституційний лад слід розглядати 

як сукупність таких елементів: сутність (певний тип конституційно-правових 

відносин, зумовлених рівнем розвитку суспільства, держави і права), зміст 

(передбачені і гарантовані Конституцією України державний та суспільний лад, 

конституційний статус людини і громадянина, система безпосереднього 
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народовладдя, організація державної влади та місцевого самоврядування, 

територіальний устрій, основи національної безпеки тощо), форма (система 

основних видів організації і діяльності держави, суспільства, інших суб’єктів 

конституційно-правових відносин; форма держави як сукупність форм 

державного устрою, державного правління, політичного режиму, 

безпосереднього народовладдя [180, с. 135–136]. Схожий підхід простежується 

у працях інших учених-конституціоналістів [44, с. 98]. Зокрема, колектив 

авторів електронного підручника з конституційного права України вважають, 

що конституційний лад «є системою суспільних відносин, передбачених 

і гарантованих Конституцією і законами, прийнятими на її основі і відповідно 

до неї». Науковці розглядають конституційний лад з точки зору його сутності 

(як певний тип конституційно-правових відносин, зумовлений рівнем розвитку 

суспільства, держави і права), змісту (включає державний і суспільний лад, 

конституційний статус людини і громадянина, систему безпосереднього 

народовладдя, організацію державної влади і місцевого самоврядування, 

територіальний устрій, основи національної безпеки тощо), форми 

(організаційно-правові форми існування і діяльності суспільства  і держави 

[179]. О. В. Прієшкіна вважає поняття «конституційний лад» центральною 

категорією конституційного права та пропонує виокремити в Основному Законі 

окремий розділ, присвячений основам конституційного ладу, який доцільно 

розмістити на першому місці у Конституції України [268, с. 95]. 

Подібне тлумачення поняття «конституційний лад» міститься у працях 

учених-криміналістів. Наприклад, на думку Д. С. Слінька, «конституційний лад 

– це устрій держави i суспільства, а також їх інститутів відповідно 

до конституційно-правових норм. Це цілісна система основних соціально-

правових відносин, що визначають форми i способи функціонування держави 

як єдиного державно-правового організму. Нормальне функціонування 

конституційного ладу дозволяє реалізувати прагнення суспільства 

до справедливого i стабільного соціального порядку на основі поєднання 
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індивідуальних i суспільних інтересів» [323, с. 180]. В. І. Шакун та 

О. М. Грудзур вважають, що конституційний лад – це закріплені у Конституції 

України основоположні засади існування й функціонування держави та 

суспільства [233, с. 270]. З точки зору І. В. Діордіци, конституційний лад, 

зокрема, охоплює форму правління, державний устрій, державний режим. При 

цьому вважає, що конституційний лад України може постраждати від 

протиправних дій особи як у цілому, так і в якійсь частині. При цьому «навіть 

при поваленні однієї складової конституційного ладу він припиняє існування» 

[139, с. 89–92]. 

Поняття «державна влада» використовується у Конституції України 

(статті 6, 19, 38, 75 тощо), а його окремі ознаки розкриваються у рішеннях КСУ. 

Зокрема, у рішенні КСУ від 13.06.2019 зазначається, що державна влада: 

є похідною від установчої влади народу; здійснюється відповідно до засад її 

поділу на законодавчу, виконавчу та судову; здійснюється через органи 

державної влади [296]. В юридичній літературі відсутнє єдине бачення того, що 

слід розуміти під державною владою. Так, на думку В. Б. Авер’янова,  державна 

влада є здатністю «держави приймати обов’язкові рішення та домагатися їх 

виконання» [18, с. 30]. В. Ф. Погорілко вважає, що державна влада – це 

«організація і здійснення політичної влади в Україні державою, її органами 

і посадовими особами у межах і порядку, передбачених Конституцією 

і законами України» [245, с. 6]. З точки зору П. М. Рабіновича, державна влада 

як різновид публічної влади – це влада «організації домінуючої частини 

населення, яка (організація), забезпечуючи цілісність і безпеку суспільства, 

здійснює керівництво ним в інтересах цієї його частини та організовує 

задоволення загальносоціальних потреб» [378]. 

Ураховуючи конституційно-правове розуміння змісту понять 

«конституційний лад» та «державна влада», доходимо висновку, що вони 

є основоположними категоріями конституційного права України та включають 

фактично всі сегменти державного та суспільного життя.  
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Д. С. Слінько вважає, що «державна влада – це система сформованих 

у порядку, передбаченому Конституцією та законами України, органів, 

що уособлюють собою владу глави держави, законодавчу, виконавчу і судову 

владу (Президент України, парламент, вищі, центральні та місцеві органи 

виконавчої влади, вищі та місцеві органи судової влади), а також органи 

місцевого самоврядування і контрольно-наглядових та деяких інших органів, 

що, користуючись певною незалежністю, не належать до трьох головних гілок 

влади (прокуратура України, Національний банк України, Рахункова палата 

України, Вища рада юстиції України тощо). Таким чином, існуюча в Україні 

державна влада є частиною її конституційного ладу» [323, с. 180]  

Які конкретно за змістом публічні заклики оцінювалися у судовій 

практиці як такі, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу або на захоплення державної влади? Як вбачається 

з аналізу судових рішень, у них зазвичай не розрізняється, які конкретно 

публічні заклики мали місце: до вчинення протиправних дій щодо 

конституційного ладу чи щодо державної влади. За змістом відповідні заклики 

стосувалися захоплення Офісу Президента України, місцевої ради, 

національної поліції [56], проведення незаконних виборів на території «ЛНР» 

та «ДНР» [85], протесту чинній українській владі, інформаційного супротиву, 

підтримання діяльності «ЛНР» і «ДНР», створення на території кількох 

областей України суверенної державної формації «Федерація Південно-Східних 

Республік Новоросія» [67], незалежності у складі РФ [66]. В окремих зміст 

публічних закликів за ст. 109 КК конкретизовано не було [75]). 

Таким чином, публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або до захоплення державної влади (частини 2, 3 ст. 109) 

фактично охоплюють заклики достатньо широкого та законодавчо 

невизначеного змісту. Ураховуючи те, що поняття «конституційний лад» 

та «державна влада» належать до міждисциплінарних правових та запозичені 

у кримінальне право з конституційно-правової галузі, їх зміст повинен 
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розумітися у тому ж значенні, що і в цій галузі. Поняття «конституційний лад» 

та «державна влада» фактично охоплюють всі сегменти суспільного 

та політичного життя. Водночас з метою вдосконалення підстави кримінальної 

відповідальності вважаємо за доцільне вказати на публічні заклики до вчинення 

дій щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, 

виключивши термінологічний зворот «державна влада», оскільки, як 

зазначалося вище, конституційний лад України включає, зокрема, організацію 

державної влади. Про подальше вдосконалення редакції вказаної статті 

йтиметься нижче.  

Публічні заклики до дій, вчинених з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, встановленого 

Конституцією України (ст. 110). Детальна характеристика змісту таких 

закликів дається у науковій праці М. А. Рубащенка. Цей науковець, 

характеризуючи предмет суспільних відносин, що охороняються нормою 

ст. 110 КК, вдало відзначає, що таким предметом, а також предметом злочину, 

є територія України. При цьому цілісність і недоторканність території України 

в такому законодавчому формулюванні виступає як предмет охоронюваних 

ст. 110 КК суспільних відносин» [302, с. 42]. 

Як і стосовно ст. 109 КК, поняття, що утворюють зміст публічних 

закликів, є конституційно-правовими та міждисциплінарними. А тому оглядово 

зупинимося на тому, що розуміється під територіальною цілісністю 

та недоторканністю України в теорії конституційного права.  

Принцип територіальної цілісності держави є одним з основоположних 

принципів міжнародного права. Відомий французький юрист-науковець 

Л. Дюгі ще у 19 столітті відзначав, що територія держави є нероздільною 

та становить елемент самої «особистості держави» [145, с. 132]. Вчені-

конституціоналісти єдині в тому, що територіальна цілісність та територіальна 

недоторканність є сутністю суверенної держави [40, c. 256, 259]. На думку 

О. О. Гречка, принцип цілісності державної території забезпечують 
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непорушність і стабільність права Українського народу на землю, її надра 

й природні ресурси в межах існуючих кордонів і не дозволяють будь-яких 

посягань на територію з боку інших суб’єктів міжнародного права, а також 

забороняють сепаратистські дії, спрямовані на внутрішній поділ території 

держави чи відокремлення частини території або її адміністративно-

територіальних одиниць всупереч національним інтересам Українського народу 

як власника території. На думку цього науковця, цілісність і недоторканність 

не є синонімами: цілісність означає внутрішню єдність, а недоторканність 

передбачає гарантованість від зовнішніх зазіхань [129, с. 13, 14].  

Т. С. Цимбрівський узагальнив підходи до розуміння понять 

«територіальна цілісність» та «територіальна недоторканність» у міжнародному 

праві, виокремлюючи фактично два основних підходи до цього: відповідно до 

першого підходу територіальна недоторканність охоплює не лише випадки 

«розчленовування» території, а й інші види посягань на територію, зокрема 

військову інтервенцію або тимчасову окупацію. Представники першого підходу 

обґрунтовують ідею, відповідно до якої поняття «територіальна 

недоторканність» є ширшим та включає поняття «територіальна цілісність». 

Що стосується другого підходу до встановлення співвідношення вказаних 

понять, то у його межах має місце розширене тлумачення поняття 

«територіальна цілісність», до якого включається поняття «територіальна 

недоторканність». При цьому зовнішній аспект поняття територіальної 

цілісності передбачає непорушність кордонів і недоторканність території, 

а внутрішній – невідчужуваність території держави, недопустимість її 

розчленування [362, с. 68–69]. На думку О. І. Дахна, «територіальна цілісність 

та недоторканність є двома аспектами одного і того ж принципу. Територіальна 

цілісність означає заборону насильницького розчленування території будь-якої 

держави та її анексію. Територіальна недоторканність означає, що держави 

зобов’язані утримуватися в їх міжнародних відносинах від будь-яких посягань 

на територію інших держав, від порушення їх меж» [134, с. 19]. Як вважає 
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А. В. Надутий, територіальна цілісність як сутність суверенної території 

включає два взаємозалежні елементи: 1) територіальну або просторову 

цілісність; 2) політичну цілісність. На його думку, цілісність території означає 

її неподільність, автономність, єдність як просторову, так і політичну. «Поняття 

територіальної цілісності можна розглядати у вузькому й широкому сенсі. 

У вузькому сенсі територіальна цілісність це характеристика території України 

щодо відповідності просторових параметрів (єдність, неподільність, 

автономність) у межах визначених кордонів (наприклад, принцип єдності 

та цілісності як конституційний принцип територіального устрою). Поняття 

недоторканності території є більш широким, ніж поняття цілісності території 

у вузькому сенсі. Поняття територіальної цілісності в широкому сенсі означає 

її недоторканність, неподільність, єдність як просторову, так і політичну 

в межах державних кордонів. У такому випадку поняття недоторканності 

поглинається поняттям територіальної цілісності (наприклад, ч. 3 ст. 2 

Конституції України)» [225, с. 33]. 

Учені-криміналісти не залишилися осторонь встановлення 

співвідношення понять «територіальна цілісність» та «територіальна 

недоторканність». На думку М. А. Рубащенка, посягання на цілісність території 

України завжди є посяганням і на її недоторканність, однак не кожне посягання 

на недоторканність заподіює (чи здатне заподіяти) шкоду територіальній 

цілісності. Цей науковець розглядає  територіальну цілісність і територіальну 

недоторканність як характеристики стану території України як соціальної 

цінності. Цілісність характеризує стан території України з точки зору її 

просторових параметрів (єдність та неподільність), а недоторканність – стан 

того самого об’єкта з точки зору зовнішніх умов, у яких повноцінно (повною 

мірою) виявляється соціальна цінність цього об’єкта [302, с. 224, 225]. 

Д. С. Зоренко вважає, що поняття «цілісність» та «недоторканність» держави 

слід розглядати як складові єдності її території, пропонуючи змінити ст. 110 

КК, передбачивши у ній відповідальність за посягання на єдність території 
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України [157, с. 63]. В. М. Янко розглядає поняття «територіальна цілісність» 

та «територіальна недоторканність» як одні зі складових основ суверенітету 

Українського народу, що дало можливість науковцю висловити пропозицію про 

об’єднання статей 109 та 110 КК [379, с. 74, 122, 123]. 

Як вбачається з викладеного вище, науковці по-різному підходять 

до розуміння понять «територіальна цілісність» та «територіальна 

недоторканність». 

У судовій практиці публічні заклики до дій, вчинених з метою зміни меж 

території або державного кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України, у переважній більшості випадків 

констатуються у разі закликів стосовно необхідності приєднання частини 

території України до Росії [86]. Наприклад, згідно з вироком Херсонського 

апеляційного суду від 16.01.2020 у листівках, що були виявлені 

в обвинуваченого, містилися публічні заклики до мешканців м. Миколаєва 

розпочинати активні дії за незалежність міста у складі Новоросії; активні дії за 

прикладом жителів Криму в березні 2014 р.; звільнити м. Миколаїв від впливу 

української влади та повернути його до складу Росії; ставати учасниками 

нелегальних організацій, тим самим допомагати армії «ДНР» та «ЛНР»; 

звільнити м. Миколаїв від впливу української влади [95]. 

Кваліфікація публічних закликів аналогічного змісту не викликає 

заперечень, оскільки їх змістом було порушення територіальної цілісності 

та недоторканності України. Проте такі заклики порушують й основи 

конституційного ладу, що охороняється у ст. 109 КК. Ураховуючи таку 

«перехресну» криміналізацію, окремі суди вбачали у публічних закликах 

схожого змісту ідеальну сукупність злочинів та кваліфікували за статтями 109 

та 110 КК  [93; 54]. 

На наш погляд, у разі наявності кількох норм, що охороняють основи 

конституційного ладу України (статті 109, 110), при оцінці подібних 

протиправних діянь доцільно обирати якусь одну з них. Вказані норми 
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перебувають у відносинах конкуренції загальної (ст. 109) та спеціальної 

(ст. 110), за якої дії особи слід кваліфікувати лише за ст. 110 КК.  

Науковці, пропонуючи вдосконалити кримінальну відповідальність 

за публічні заклики, передбачені статтями 109 та 110, пропонують для цього 

різні варіанти та застосовують відмінні підходи. Насамперед, одні науковці 

вважають за доцільне об’єднати вказані норми, а інші обґрунтовують 

об’єктивність існування у КК двох окремих статей. 

Зокрема, В. М. Янко вважає, що «змістовне наповнення диспозицій 

статей 109 та 110 КК України майже не дає змогу чітко розмежувати вчинювані 

діяння іншим чином, крім як на підставі власної оцінки своїх дій винною 

особою» [379, с. 32]. Цей науковець пропонує об’єднати вказані статті та 

встановити кримінальну відповідальність у ст. 109 під назвою «Посягання 

на суверенітет Українського народу», передбачивши у ній таку підставу 

відповідальності, як «учинення всупереч установленому законодавством 

порядку будь-якого діяння, спрямованого на отримання державної влади чи 

зміну конституційного ладу, або порушення територіальної цілісності України, 

або участь у забезпеченні ефективного контролю іноземної держави над 

територією України або її частиною» [379, с. 122–123]. 

У КК інших країн також міститься єдина стаття, що передбачає 

відповідальність за схожі посягання, вміщені у статтях 109 та 110 КК. Стаття 

281 КК Азербайджану: публічні заклики (розповсюдження матеріалів), 

спрямовані проти держави (до насильницького захоплення влади, 

насильницького утримання влади або насильницької зміни конституційного 

ладу або порушення територіальної цілісності Азербайджану) [8]. Стаття 301 

КК Вірменії: публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу 

Вірменії (до насильницького захоплення державної влади, насильницької зміни 

конституційного ладу Вірменії) [6]. Cтаття 361 КК Білорусі: публічні заклики 

(розповсюдження матеріалів) до дій, спрямованих на заподіяння шкоди 

національній безпеці Білорусі (до захоплення державної влади, або 
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насильницької зміни конституційного ладу Білорусі, або зради державі, або 

вчинення акту тероризму або диверсії, або вчинення інших дій, спрямованих 

на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі) [339]. Стаття 317 

КК Грузії: публічні заклики (розповсюдження матеріалів) до насильницької 

зміни конституційного ладу або до захоплення державної влади Грузії, а так 

само до озброєння з тією ж метою [3]. Стаття 310 КК Киргизії: публічні заклики 

до насильницького захоплення влади (до насильницького захоплення або 

насильницького утримання влади, а так само до насильницької зміни 

конституційного ладу цієї країни) [338]. Стаття 341 КК Молдови: публічні 

заклики до повалення або насильницької зміни конституційного ладу Молдови 

(до повалення або насильницької зміни конституційного ладу або 

насильницького порушення територіальної цілісності цієї країни) [11]. Стаття 

306 КК Узбекистану: публічні заклики до неконституційного зміни існуючого 

державного ладу, захоплення влади або відсторонення від влади законно 

обраних або призначених представників влади або до неконституційного 

порушення єдності території Узбекистану, а так само виготовлення, зберігання 

з метою розповсюдження або розповсюдження матеріалів такого ж змісту [342]. 

Стаття 307 КК Таджикистану: публічні заклики до насильницької зміни 

конституційного ладу Таджикистану (до насильницького захоплення державної 

влади або її насильницького утримання або насильницької зміни 

конституційного ладу, або насильницького порушення територіальної 

цілісності цієї країни, а також, надання сприяння у здійсненні цих діянь) [340]. 

Стаття 280
1
 КК РФ: публічні заклики, спрямовані на порушення територіальної 

цілісності РФ [343]. 

О. А. Чуваков пропонує залишити у структурі Особливої частини КК дві 

статті, передбачивши у них кримінальну відповідальність за політичний 

екстремізм (ст. 109) та сепаратизм (ст. 110) [366, с. 25–26]. С. В. Дрьомов 

та Л. В. Мошняга вважають за доцільне залишити редакцію статей 109 та 110 

КК практично у такій же редакції, що й у чинному КК  [141; 217, с. 16–17]. 
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В окремих КК зарубіжних держав так само, як і в КК України, міститься 

дві самостійні статті. Так, у КК Казахстану це ст. 179 – пропаганда або публічні 

заклики (виготовлення, зберігання з метою розповсюдження або 

розповсюдження матеріалів) до насильницького захоплення влади 

або насильницького утримання влади в порушення Конституції Казахстану, 

підриву безпеки держави або насильницької зміни конституційного ладу цієї 

держави; ст. 180 – сепаратистська діяльність: пропаганда або публічні заклики 

(виготовлення, зберігання з метою розповсюдження або розповсюдження 

матеріалів) до порушення унітарності та цілісності Казахстану, 

недоторканності і невідчужуваності її території або дезінтеграції держави [9]. 

Поділяємо перший з вказаних підходів, відповідно до якого пропонуємо 

об’єднати норми, що передбачаються у статтях 109 та 110 КК, ураховуючи 

зміст понять «конституційний лад», «державна влада», «територіальна 

цілісність» та «територіальна недоторканність» у теорії конституційного права 

України, який є невизначеним, труднощі під час розмежування суміжних 

складів злочинів, передбачених у статтях 109 та 110 КК. Окрім того, як було 

встановлено у наших попередніх публікаціях, вказані склади злочинів мають 

спільний видовий об’єкт, що вказує на їх подібність та на можливість 

установлення кримінальної відповідальності в одній статті Особливої частини 

КК [123, с. 435–436]. 

Проте, на наш погляд, у єдиній статті 109 КК доцільно передбачити 

кримінальну відповідальність за посягання не на суверенітет Українського 

народу, а на конституційний лад України. Адже поняття «суверенітет 

Українського народу», «народний суверенітет», «державний суверенітет» є 

більш широкими за обсягом порівняно з поняттям «конституційний лад 

України». При цьому злочини, що посягають на державний суверенітет 

включають не лише посягання, передбачені у статтях 109 та 110 КК. 

Наприклад, О. М. Костенко виокремлює три групи норм, який охороняють 

державний суверенітет: 1) норми, які охороняють державну владу від узурпації 
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(наприклад, норми у статтях 109, 110, 157, 158, 158, 159
1
, 160, 255, 256, 258, 

260, 294 тощо); 2) норми, які охороняють державний суверенітет від діянь, що 

його послаблюють (зокрема, норми у статтях 111, 112, 113, 114, 199, 210, 211, 

212, 233, 328, 329, 330, 338, 342, 344, 346, 349, 351, 353); 3) норми, що 

протидіють зловживанню державною владою і притаманним їй суверенітетом 

(норми у статтях 364, 365, 365
2
, 366, 367, 369

2
, 375, 382, 423, 424, 426 КК) [266, 

с. 234–237]. В. Н. Кубальський детально розглядає поняття «державний 

суверенітет» у міжнародному та національному вимірах [197; 196] і відносить 

до злочинів, об’єктом яких виступає чи може виступати державний суверенітет 

України, зокрема, злочини, передбачені у статтях 109–114, 258–258
5
, 436, 437, 

443, 439 КК [194]. 

Уніфікація законодавчо різних посягань відбулася у КК Латвії. У 2016 р. 

ст. 81 «Заклик до насильницького повалення державної влади і насильницької 

зміни державного ладу Латвійської Республіки», ст. 82 «Заклики до ліквідації 

державної незалежності Латвійської Республіки» і ст. 83 «Заклики до підриву 

територіальної цілісності Латвійської Республіки» КК Латвії було об’єднано 

в одну статтю 81 «Заклики, спрямовані проти Латвійської Республіки». У ній 

передбачається відповідальність за публічні заклики, спрямовані проти 

державної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, державної 

влади або державного ладу Латвії, здійснені в порядку, який не передбачений 

Конституцією Латвії, а також за поширення матеріалів, що містять даний 

заклик [335, с. 208]. 

Різним є підхід науковців й стосовно виокремлення публічних закликів як 

самостійного складу злочину одночасно з наявністю іншої норми (норм) про 

порушення конституційного ладу України. І. В. Діордіца вважає за доцільне 

залишити структуру чинної ст. 109 КК, передбачивши кримінальну 

відповідальність за публічні заклики у частині другій вказаної статті [139, 

с. 19]. Такої ж думки притримується С. В. Дрьомов, пропонуючи передбачити 

кримінальну відповідальність за публічні заклики відповідного у ч. 2 ст. 109 та 
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ч. 2 ст. 110 КК [141]. О. А. Чуваков також вважає за доцільне передбачити 

кримінальну відповідальність за публічні заклики у самостійних частинах 

статей 109 (ч. 4) та 110 (ч. 3) КК. Однак робить це невдало, оскільки пропонує 

передбачити відповідальність за публічні заклики разом з іншими діяннями, що 

становлять об’єктивну сторону складу вказаного злочину (ч. 3 ст. 110 КК) [368, 

с. 26]. 

Інші науковці, зокрема, Л. В. Мошняга, М. В. Рубащенко, В. М. Янко 

вважають за доцільне відокремити статтю про кримінальну відповідальність за 

публічні заклики від діянь, передбачених у статтях 109 та (або) 110 КК. Так, на 

думку Л. В. Мошняги, норму про публічні заклики до вчинення злочину проти 

основ національної безпеки України доцільно розмістити у ст. 114
1
 КК, 

передбачивши у ній відповідальність за Публічні заклики до вчинення злочину 

проти основ національної безпеки України, а також розповсюдження, 

виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими 

закликами [217, с. 7]. М. В. Рубащенко пропонує передбачити кримінальну 

відповідальність за заклик до посягання на територію України у ст. 110
3
 КК, 

передбачивши у ній відповідальність за публічний заклик до посягання на 

територію України, а також виготовлення чи зберігання з метою 

розповсюдження або розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення 

таких дій за відсутності ознак співучасті в посяганні на територію України [302, 

с. 18]. М. В. Янко вважає за доцільне передбачити підставу кримінальної 

відповідальності за публічні заклики до посягання на суверенітет Українського 

народу у ст. 110 КК, передбачивши її як публічні заклики до посягання на 

суверенітет Українського народу, а також виготовлення чи розповсюдження 

матеріалів з такими закликами [379, с. 123]. 

У цілому погоджуємося з останнім з указаних підходів як найбільш 

прийнятним з точки зору нормотворчої техніки у галузі кримінального права. 

Публічні заклики  до вчинення злочинних дій є самостійним складом злочину, 

а тому його ознаки доцільно описувати у самостійній статті Особливої частини 
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КК. Окрім того, звертаємо увагу на нумерацію статей, що передбачатимуть 

відповідальність, з погляду їх авторів, за публічні заклики. Відповідна норма не 

може бути включена у ст. 110 КК, оскільки за правилами нормотворчої техніки 

у галузі кримінального права нова норма не може «займати» місце тієї норми, 

яка була виключена з КК. Тому якщо припустити, що ст. 110 слід виключити 

з КК, об’єднавши її з нормою, вміщеною у ст. 109 цього Кодексу, то й 

встановлювати кримінальну відповідальність за публічні заклики у ст. 110 КК 

не можна. Тому є дискусійною точка зору М. В. Янка щодо присвоєння 

порядкового номеру проєктованій ним ст. 110 КК. Також стаття про публічні 

заклики не може  бути віддаленою від «первісної» норми, як це пропонує 

Л. В. Мошняга. Тому, на наш погляд, кримінальну відповідальність за публічні 

заклики до посягань на конституційний устрій України доцільно передбачити 

у ст. 109
1
 КК. 

Публічні заклики до вчинення терористичного акту (статті 258
2
, 

258
5
). У ст. 258

2
 КК передбачена кримінальна відповідальність за публічні 

заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, 

виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими 

закликами, а у ст. 258
5
 КК – за фінансування тероризму, що охоплює, зокрема, 

надання чи збір будь-яких активів прямо чи опосередковано з метою 

їх використання або усвідомленням можливості того, що їх буде використано 

повністю або частково для публічних закликів до вчинення терористичного 

акту. «Публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258
2
 ), на нашу 

думку, є злочином, виявлення і припинення якого може стати на заваді 

вчиненню самого терористичного акту»  [119, с. 193].  

Визначення поняття «терористичний акт», що становить зміст публічних 

закликів, міститься у ч. 1 ст. 258 КК. Науковці слушно вказують, що такий 

зміст не відповідає міжнародним конвенціям у сфері протидії корупції [151, 

с. 95; 184, с. 715]. Зокрема, у вказаній дефініції не враховано, що міжнародне 

визначення терористичного акту включає також учинення будь-яких суспільно 
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небезпечних діянь, спрямованих на залякування населення. При цьому, з 

погляду В. П. Ємельянова, у понятійному апараті КК слід використовувати 

термінологічний зворот «акт тероризму», а не «терористичний акт», оскільки 

саме він використовується у преамбулі Конвенції РЄ про запобігання 

тероризму [148, с. 141]. 

Норма, аналогічна тій, що розглядається нами, міститься практично в усіх 

проаналізованих КК зарубіжних держав. У ст. 214
2
 КК Азербайджану: 

публічний заклик (розповсюдження матеріалів) до тероризму [8]. У cт. 330
1
 КК 

Грузії: публічний заклик (публічне розповсюдження матеріалів із закликами) 

в усній чи письмовій формі або іншими засобами вираження до здійснення 

терористичної діяльності, незалежно від того, чи містить він прямий заклик 

до вчинення злочину, чи створює явну, пряму і істотну загрозу здійснення 

терористичної діяльності [3]. У ст. 242 КК Киргизії: публічні заклики 

до терористичної діяльності [338]. У ст. 256 КК Казахстану: публічні заклики 

(виготовлення, зберігання з метою розповсюдження або розповсюдження 

матеріалів) до вчинення акта тероризму. У вказаній статті альтернативним 

діянням до публічних закликів названо пропаганду тероризму [9]. У ст. 205
2
 

КК РФ: публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Одним 

з альтернативних діянь названо пропаганду тероризму, під якою розуміється 

діяльність з розповсюдження матеріалів і (або) інформації, спрямованих на 

формування в особи ідеології тероризму, переконаності в її привабливості або 

уявлення про допустимість здійснення терористичної діяльності [343]. У КК 

Таджикистану: у ст. 179 (3): публічні заклики до вчинення злочинів 

терористичного характеру [340]. У ст. 271
2
 КК Туркменістану: відкриті заклики 

(виготовлення, зберігання з метою розповсюдження або розповсюдження 

матеріалів) до вчинення терористичних дій [341].  

Міжнародні акти у сфері протидії тероризму зобов’язують держави-

учасниці криміналізувати публічне підбурювання до тероризму.  
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Рада Безпеки ООН у 14.09.2005 прийняла Резолюцію 1624 (2005), 

яка стосувалася підбурювання до терористичних актів. Згідно з цією 

резолюцією держави-учасниці ООН мають законодавчо заборонити таку 

поведінку й відмовляти у притулку будь-яким особам, щодо яких є достовірна 

інформація, яка дає підстави вважати їх винними в підбурюванні до 

терористичних актів [293]. Конвенція РЄ про запобігання тероризму від 2006 р. 

містить визначення поняття «публічне підбурювання до вчинення 

терористичного злочину», який означає розповсюдження повідомлення для 

населення або доведення такого повідомлення до відома населення в інший 

спосіб з метою підбурювання його до вчинення терористичного злочину, якщо 

така поведінка, незалежно від того, є чи не є вона безпосередньою підтримкою 

терористичних злочинів, становить загрозу того, що може бути вчинено один 

чи більш ніж один такий злочин. У ст. 5 цієї Конвенції передбачається 

зобов’язання для держав встановити у національному законодавстві 

кримінальну відповідальність за незаконне та умисне публічне підбурювання 

до здійснення терористичного злочину [177]. 

Україна є учасником вказаної Конвенції РЄ [284]. Таким чином, 

криміналізація публічних закликів до вчинення терористичного акту має своє 

підґрунтя у міжнародному вимірі, оскільки міжнародні акти, ратифіковані 

Україною, є частиною національного законодавства. 

Про необхідність та ефективність такої криміналізації у КК зазначають 

й українські дослідники. Наприклад, В. О. Василишин вважає, що норма 

про пропаганду тероризму, під якою він розуміє «комплекс деструктивних 

методів і способів впливу на свідомість і волю людей (суспільство у цілому, 

певних груп та окремих осіб) з метою їх спонукання до здійснення 

терористичної діяльності» та яку він ототожнює з публічними закликами до 

вчинення терористичного акту (ст. 258
2
 КК) є важливим інструментом 

запобігання суспільно небезпечним проявам терористичної діяльності [42, 
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c. 103–104]. Про неприйнятність ототожнення пропаганди з публічними 

закликами йшлося у підрозділі 1.2 дисертації. 

І. І. Мусієнко та В. В. Коростиленко звертають увагу на те, що у 

диспозиції ст. 258
2
 КК вжито термін «терористичний акт», який є більш 

вузьким за змістом, аніж термін «терористичний злочин», що вжитий у 

Конвенції РЄ про запобігання тероризму. Ці дослідники пропонують 

«визначити у національному законодавстві поняття пропаганди та поширення 

ідеології тероризму, а також обсяг кримінальної відповідальності за вказану 

терористичну діяльність» [220, с. 13–16]. 

Підтримуючи науковий підхід стосовно невідповідності законодавчого 

описання публічних закликів до вчинення терористичного акту у КК та 

публічного підбурювання до тероризму у Конвенції РЄ про запобігання 

тероризму, відзначимо, що національне законодавство оперує термінологічним  

апаратом у сфері боротьби з тероризмом. Так, у ст. 1 Закону «Про боротьбу 

з тероризмом» розкривається зміст понять «тероризм» та «терористична 

діяльність». Так, під тероризмом розуміється суспільно небезпечна діяльність, 

яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом 

захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та 

органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не 

винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення 

злочинних цілей, а під терористичною діяльністю – діяльність, яка охоплює: 

планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів; 

підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними 

особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних 

цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань 

(злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення 

терористичних актів, так само як і участь у таких актах; вербування, озброєння, 

підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології 

тероризму; проходження навчання тероризму; виїзд з України та в’їзд 
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в Україну з терористичною метою фінансування та інше сприяння 

тероризму [269]. 

У теорії кримінального права існують різні підходи до розуміння 

вказаних понять, а також суміжних правових термінів: «терористичні злочини», 

«злочини терористичної спрямованості» тощо. Наприклад, А. А. Вознюк, 

В. Н. Кубальський вважають, що поняття «терористичний злочин» є родовим та 

об’єднує такі поняття, як терористичний акт» та «злочини терористичної 

спрямованості. На думку В. Н. Кубальського, терористичні злочини доцільно 

підрозділяти, в широкому розумінні, залежно від характеру діяння та його 

спрямованості на: терористичні акти і злочини, що лише пов’язані зі 

здійсненням терористичної діяльності, тобто передують вчиненню 

терористичних злочинів, сприяють і створюють умови для їхнього здійснення 

[107, с. 169; 195, с. 137–138; 193, с. 190]. Відзначимо, що таке розуміння 

поняття терористичних злочинів має підґрунтя у міжнародному вимірі. 

Відповідно до ст. 1 «Термінологія» Конвенції РЄ про запобігання тероризм 

зазначається, що «терористичний злочин» означає будь-який із злочинів, 

викладених і визначених в одному з договорів, перелік яких наведено 

в Додатку, який містить 10 міжнародних нормативно-правових актів, які 

визначають злочинність окремих терористичних діянь [133, с. 76].  

О. Ю. Баличев небезпідставно вважає, що «тероризм» є родовим 

поняттям, яким охоплюються всі види терористичної діяльності. Під 

терористичною діяльністю слід розуміти: терористичний акт, злочини 

терористичної спрямованості та злочини пов’язані з тероризмом у їх 

сукупності. Кінцевим результатом терористичної діяльності є терористичний 

акт. Всі інші види терористичної діяльності, що охоплюються складами 

злочинів, передбачених статтями 258
1
–258

5
 КК України та тим чи іншим чином 

сприяють тероризму, підпадають під поняття «злочини терористичної 

спрямованості». Інші злочинні діяння, які відповідно до кримінального 

законодавства, не визнаються терористичними, але виступають як «супутні» 
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тероризму (пов’язані з тероризмом) (напад на об’єкти, на яких є предмети, що 

становлять підвищену небезпеку для оточення; незаконне поводження 

зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; захоплення 

заручників тощо) охоплюються поняттям «злочини, пов’язані з тероризмом». 

Тероризм необхідно розглядати у вузькому, широкому та найширшому 

розумінні [30, с. 4]. 

Ураховуючи те, що антитерористичне законодавство України більшою 

мірою визначене в аспекті встановлення змісту поняття «терористична 

діяльність», вважаємо за доцільне використовувати саме його у ст. 258
2
 КК. 

У цьому Кодексі доцільно зберегти вказану спеціальну норму поряд 

із загальною нормою про публічні заклики, яку ми пропонували передбачити 

в одній статті Особливої частини КК. Це відповідатиме міжнародним 

зобов’язанням України та підвищеному ступеню суспільної небезпеки 

публічних закликів до терористичної діяльності у межах «загальних» публічних 

закликів. 

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення 

будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують 

громадському порядку (ст. 295). Склади злочинів, передбачені статтями 294 

та 295 КК, фактично вміщують єдину норму, що охороняє громадський порядок 

від його групових порушень. Відмінність між вказаними складами КП полягає 

у тому, що у ст. 295 КК не встановлено кримінальну відповідальність 

за публічні заклики до опору представника влади із застосуванням зброї або 

інших предметів, які використовувалися як зброя, хоч а вказані дії належать 

до ознак об’єктивної сторони масових заворушень (ст. 294 КК).  

Зв’язок між КП, передбаченими у статтях 294 та 295 КК, вбачають інші 

науковці. Т. П. Гусак, наприклад, називає особу, яка публічно закликала до 

вчинення масових заворушень, суб’єктом масових заворушень [130, с. 84]. 

На думку І. М. Копотуна злочин, передбачений ст. 295 КК, є спеціальним видом 

підбурювання до масових заворушень (ст. 294 КК [182, с. 96]. Погодитися 
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з таким підходом не можемо, враховуючи встановлене нами співвідношення 

між поняттями «публічні заклики» та «підбурювання» (підрозділ 1.4). 

Р. П. Олійничук вказує, що ст. 295 КК України передбачає «відповідальність за 

заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, які є певним 

проявом замаху на організацію масових заворушень (ст. 294 КК)» [241, с. 181]. 

Визнати такий підхід також не можна вважати обґрунтованим, оскільки 

замахом визнається дія, безпосередньо спрямована на вчинення КП. Навіть 

якщо припустити відсутність ст. 295 КК, то публічні заклики до масових 

заворушень не утворюватимуть замаху на вчинення вказаного злочину. 

У проаналізованих КК має місце різний підхід стосовно криміналізації 

публічних закликів до масових заворушень та до законодавчої конструкції 

відповідного складу злочину. 

Так, у тих кримінальних кодексах держав пострадянського простору, 

в яких передбачається відповідальність за масові заворушення, встановлюють 

кримінальну відповідальність за публічні заклики до масових заворушень не 

у самостійній статті КК, а в окремій частині статті цього Кодексу. Так, у КК РФ 

передбачається відповідальність за публічні заклики до масових заворушень, 

до участі у них, а також заклики до насильства над громадянами (ч. 3 ст. 212) 

[343]. Водночас у КК інших держав окрім публічних закликів до масових 

заворушень встановлено кримінальну відповідальність за такі альтернативні дії: 

публічні заклики до злісної непокори законним вимогам представника влади 

під час масових заворушень (ст. 220 (2) КК Азербайджану [8], ч. 4 ст. 225 КК 

Вірменії [6], ч. 3 ст. 264 КК Киргизії [338], ч. 3 ст. 285 КК Молдови [11], ч. 4 

ст. 188 КК Таджикистану [340]), публічні заклики до насильства над 

громадянами (ст. 220 (2) КК Азербайджану [88], ч. 3 ст. 264 КК Киргизії [338], 

ч.4 ст. 188 КК Таджикистану [340]), до насильницьких дій стосовно людей (ч. 3 

ст. 285 КК Молдови [11]). 

У французькому КК міститься самостійна норма, в якій передбачається 

відповідальність за відкриту провокацію до озброєних заворушень, 
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з використанням вигуків, публічних виступів або демонстрацію чи 

розповсюдження письмових, усних матеріалів, а також зображень. У ч. 2 

ст. 431-6 покарання істотно збільшується (до семи років позбавлення волі 

порівняно з цим же покаранням у частині першій на строк до одного року, 

до 100 000 євро порівняно з цим же покаранням розміром до 15 000 євро) 

у випадку, коли вказані провокативні дії були успішними [5].  

Таким чином, кримінальне законодавство зарубіжних держав не має 

єдиної моделі наявності (відсутності) норми про публічні заклики до масових 

заворушень, а також єдиних критеріїв стосовно її розміщення у системі інших 

норм. 

На наш погляд, норма про публічні заклики до масових заворушень 

потрібна у КК, оскільки відповідне діяння відповідає тому ступеню суспільної 

небезпеки, достатнього для криміналізації. Окрім того, і зарубіжний досвід 

свідчить на користь відповідного законодавчого рішення. 

Зміст публічних закликів чітко визначений у диспозиції ст. 295 КК: 

погроми, підпали, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, 

насильницьке виселення громадян (змістовна ознака). При цьому відповідне 

формулювання не допускає розширеного тлумачення, оскільки воно є 

закритим. Окрім того, як слідує з диспозиції цієї статті, під час кваліфікації дій 

особи потрібно встановлювати, що відповідні публічні заклики загрожують 

громадському порядку (якісна ознака). Якісна ознака у цьому випадку виступає 

умовою змістовної та підлягають установленню у кожному конкретному 

випадку. 

Для розуміння виокремлених ознак показовою є судові рішення у справі 

№ 653/1302/15-к. Вироком Генічеського районного суду від 15.05.2017 

ОСОБА_1 було засуджено за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114
1
 та ст. 295 КК. Як уже 

зазначалося вище, така кваліфікація була надана протиправній поведінці 

обвинуваченого, яка полягала у його зверненні на стихійному 

зібранні громадян, поблизу адміністративної будівлі Генічеського районного 
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військового комісаріату із закликами до зупинення мобілізації шляхом 

перекриття доріг, взяття штурмом військкоматів, райвідділів міліції та усіх 

інших органів влади [52]. Вказана кваліфікація дій ОСОБА_1 була 

підтверджена ухвалою Херсонського апеляційного суду від 23.11.2017 [357], 

а згодом постановою ВС від 26.02.2019 [262]. В окремій думці А. П. Бущенко 

справедливо не погодився з кваліфікацією дій ОСОБА_1 за ст. 295 КК. Він 

відзначив, що кримінальна норма, сформульована у ст. 295 КК достатньо чітко 

втілює вимогу реальності і безпосередності загрози, оскільки забороняє 

не будь-які «публічні заклики до захоплення будівель чи споруд», а такі 

«публічні заклики до захоплення будівель і споруд, 

що загрожують громадському порядку».  Тобто ВС слід було визначити, чи 

містили висловлювання ОСОБА_3 таку серйозну небезпеку для громадського 

порядку, щоб становити «заклики» у кримінально правовому значенні [240].  

У цій справі, на нашу думку, у промові ОСОБА_1 хоча й містилися 

заклики на захоплення будівель чи споруд (змістовна ознака) проте вони не 

становили загрози для громадського порядку (якісна ознака). Адже, як 

справедливо аналізує обставини справи А. П. Бущенко, обстановка висловлення 

закликів була мирною, оскільки присутні на мітингу цілком адекватно 

відреагували на ці висловлювання схвальними вигуками – й більш нічим. 

Промова ОСОБА_3 жодним чином не вплинула на характер мітингу. Також 

маловідома для зібрання ОСОБА_3 також не свідчить хоч про мінімальну його 

здатність збурити натовп і спровокувати негайне і значне насильство. Власне 

відсутність такого потенціалу доводиться самим формулюванням 

обвинувачення: «присутні на стихійному зібранні особи відмовилися вчиняти 

протиправні дії, на які той їх підбурював» [240]. 

Таким чином, ураховуючи викладене вище, запропонуємо під час 

кваліфікації дій особи за ст. 295 установлювати наявність двох ознак: змістової 

(зміст закликів – погроми, підпали, знищення майна, захоплення будівель чи 

споруд, насильницьке виселення громадян) та якісної (загроза громадському 
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порядку (якісна ознака). Якісна ознака у цьому випадку виступає умовою 

змістовної. При цьому обидві підлягають обов’язковому встановленню під час 

кваліфікації дій особи за ст. 295 КК. 

На прикладі підбурювання до масових заворушень (умовна назва) 

спробуємо запропонувати варіант кримінально-правової оцінки діянь особи, яка 

публічно закликала до вчинення дій, передбачених у ст. 294 КК, на які відсутня 

вказівка у ст. 295 цього Кодексу. Наприклад, особа публічно закликала 

опиратися представникам влади із застосуванням зброї.  

Т. П. Гусак пропонує таким чином кваліфікувати дії особи у вказаному 

випадку: «наприклад, публічні заклики в натовпі до підпалів 

кваліфікуватимуться за ст. 295 КК, а до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 

– як підбурювання до цього злочину (ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 121 КК). В останньому 

випадку особа підбурювача вплине на остаточно призначене покарання (ч. 4 

ст. 68 КК)» [130, с. 85]. 

У справі № 653/1302/15-к, що аналізувалася нами вище, публічні заклики 

до вчинення дій, що передбачені у ст. 114
1
 КК були кваліфіковані як 

незакінчений замах на вчинення вказаного злочину. Ми вже писали вище, що 

ця обставина разом з іншими свідчить про те, що у КК недоцільно змінювати 

формулювання «публічні заклики на «публічне підбурювання». Водночас і 

кваліфікація вказаних дій як незакінченого замаху сумнівна. Так, замах на 

вчинення КП є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, 

не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення кримінального 

правопорушення до кінця (ч. 3 ст. 15 КК). У вказаній справі відсутні дані про 

те, що особа, яка закликала перешкоджати законній діяльності ЗСУ, хотіла 

вчинити ті дії, що описані у диспозиції ч. 1 ст. 114
1
 КК. Принаймні з 

викладених фактичних обставин справи не вбачається, що умисел особи був 

спрямований саме на таке перешкоджання. Він, на наш погляд, бажав публічно 

закликати до перешкоджання законній діяльності ЗСУ тих громадян, які 

перебували на мітингу. Не вбачається у діях обвинуваченого і готування до 
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перешкоджання законній діяльності ЗСУ, оскільки він не підшуковував або 

не пристосовував засобів чи знарядь, не підшуковував співучасників, не 

змовлявся з іншими на вчинення КП, не усував перешкод, а також умисно не 

створював інших умов для вчинення КП. 

Окрім того, його дії не можна кваліфікувати за ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114
1
 КК, 

оскільки, як вказувалося у підрозділі 1.4 дисертації, публічні заклики мають 

суттєві відмінності від підбурювання до вчинення КП. Зокрема, як вказувалося 

вище, публічні заклики повинні мати конкретний характер, тобто мати 

відповідний зміст та стосуватися відповідної особи. Окрім того, для 

притягнення особи до кримінальної відповідальності за підбурювання слід 

установити успішність відповідних дій. Як зазначено в окремій думці судді ВС 

А. П. Бущенка, «маловідома для зібрання особа також не свідчить хоч про 

мінімальну його здатність збурити натовп і спровокувати негайне і значне 

насильство. Власне відсутність такого потенціалу доводиться самим 

формулюванням обвинувачення: «присутні на стихійному зібранні особи 

відмовились вчиняти протиправні дії, на які той їх підбурював» [240].  

Ураховуючи викладене вище, вважаємо, що кваліфікувати публічні 

заклики до протиправної поведінки, якщо кримінальна відповідальність за них 

не передбачена у КК, як за підбурювання до вчинення КП, а також як готування 

чи замах (закінчений чи незакінчений) на вчинення відповідного КП, 

за загальним правилом, немає підстав. Відповідна кваліфікація можлива лише 

у випадку, коли у вчиненому є ознаки готування, замаху або підбурювання до 

вчинення КП. 

На нашу думку, норма про публічні заклики до масових заворушень має 

міститися у чинному КК, оскільки відповідне діяння характеризується тип 

ступенем суспільної небезпеки, що достатня для визнання діяння злочинним. 

Науковці, зокрема, вважають, що «суспільна небезпека проголошення 

публічних закликів до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, 

полягає у виникненні тривоги і навіть паніки в населення, особливо у тих його 
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прошарків, яким загрожує заподіяння шкоди внаслідок вчинення таких дій; 

у дезорганізації роботи органів управління: у порушенні нормального режиму 

праці, навчання, відпочинку широких верств населення» [126, с. 253].  

Публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого 

поводження з тваринами (ст. 299). Вказана форма суспільно небезпечного 

діяння була включена у ст. 299 КК Законом «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення 

до тварин» [272]. Відзначимо, що проблема кримінальної відповідальність 

за жорстоке поводження з тваринами була предметом до слідження багатьох 

науковців, зокрема, В. В. Вереші, І. А. Головко, В. О. Данилевського, 

Д. О. Калмикова, А. В. Ландіної, В. С. Мірошниченка, О. О. Шуміла, 

Н. В. Уварової та інших. 

Згідно зі ст. 5 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» 

забороняються пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики 

до жорстокого поводження з ними, а також використання в розважальних 

або комерційних цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження 

з тваринами [280]. 

У працях вказаних вище вчених детально досліджуються ознаки складу 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 КК, вказуються 

на недоліки диспозиції цієї статті. Зокрема, відзначається, що за ст. 299 КК 

настає  відповідальність за жорстоке поводження саме з «хребетними 

тваринами», тоді як згадані вище міжнародні документи не розрізняють тварин, 

яким може бути завдано шкоду за ознакою наявності або відсутності хребта 

[160, с. 520]. Окрім того, дослідники відзначають, що на сьогодні не розроблено 

критеріїв, що слід розуміти під жорстоким поводженням з тваринами [248, 

с. 372–376]. О. Шуміло на основі дослідження емпіричного матеріалу робить 

висновок, що «переважною формою жорстокого поводження з тваринами 

сьогодні є опосередковане знущання з тварин, тобто умисне тяжке 

травмування, скалічення, що призводить до смерті тварини». Ця дослідниця 
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вказує, що змістовне наповнення жорстокого поводження з тваринами включає 

«умисне перевищення людиною санкціонованого суспільством ступеня 

жорстокості під час застосування до тварин насильства» [375, с. 112]. У теорії 

кримінального права України мають місце й інші тлумачення поняття 

жорстокості у ст. 299 КК. 

У КК жодної зарубіжної країни, що ми проаналізували у ході 

дослідження не передбачено кримінальну відповідальність за публічні заклики 

до жорстокого поводження з тваринами. У судовій практиці також не 

передбачено кримінальну відповідальність за такі дії. 

Вважаємо за необхідне відмовитися від криміналізації окремої форми 

суспільно небезпечного діяння, що характеризувалася вище, оскільки публічні 

заклики до вчинення діянь, що мають ознаки жорстокого поводження 

з тваринами, не досягають того ступеня суспільної небезпеки, яка є достатньою 

для криміналізації. Окрім того, публічні заклики відповідного змісту свідчать 

про надмірну криміналізацію, а також про те, їх розміщення разом з іншими 

формами жорстокого поводження з тваринами в одній частині ст. 299 КК, 

без урахування ступеня суспільної небезпеки відповідних дій, є істотною вадою 

нормотворчої техніки у галузі кримінального права. Загалом зауважимо, що у 

контексті триваючої кримінально-правової реформи (зокрема напрацювань 

робочої групи з питань розвитку кримінального права у складі Комісії з питань 

правової реформи) вважаємо за доцільне відмовитися від установлення 

кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення проступків, 

оскільки криміналізація таких протиправних дій може свідчити про надмірність 

кримінально-правової заборони. 

Публічні заклики до агресивної війни або до розв’язування воєнного 

конфлікту (ст. 436). Вказана стаття має назву «Пропаганда війни», а 

в диспозиції під нею розуміються публічні заклики до агресивної війни або до 

розв’язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із 

закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або 
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розповсюдження таких матеріалів. На думку С. Ф. Денисова та С. К. Кардаш, 

«українське кримінальне законодавство, описуючи злочинність актів агресії, 

вживає термін «агресивна війна», в міжнародному ж праві використовується 

термін «агресія»» [136, с. 128]. 

Як зазначає М. І. Хавронюк, «незважаючи на велику суспільну 

небезпечність та міжнародний характер, кримінально-правова заборона 

пропаганди війни, як злочин проти миру, в європейських країнах майже 

не передбачена. Причина в тому, що поступово все більше європейських 

держав визнають юрисдикцію МКС і, відповідно, в їх національних 

кримінальних кодексах положення про відповідальність за міжнародні злочини 

(злочини проти миру та безпеки людства, воєнні злочини, геноцид тощо) 

зникають. Утім, це не можна визнати тенденцією, притаманною для усіх 

держав» [144, c. 882]. Цілком погодимося з цим науковцем та відзначимо, що 

у більшості проаналізованих нами КК встановлено кримінальну 

відповідальність за дії, схожі з тими, що криміналізовано у ст. 436 КК. 

Наприклад, серед держав пострадянського простору аналогічні дії передбачено 

у ст. 110 КК Азербайджану [8], ст. 385 КК Вірменії [6], ст. 123 КК Білорусі 

[339], ст. 405 КК Грузії [3], ст. 385 КК Киргизії [338], ст. 161 КК Казахстану [9], 

ст. 354 КК РФ [343], ст. 396 КК Таджикистану [340], ст. 167 КК Туркменістану 

[341], ст. 77 Латвії [10].  

Згідно зі ст. 1 Резолюції ГА ООН № 3314 (XXIX) «Визначення агресії» 

(14.12.1974) агресією визнається застосування збройної сили державою проти 

суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності 

іншої держави, або будь-яким іншим чином, несумісним зі Статутом ООН. 

До проявів агресії у ст. 3 Резолюції віднесено: а) вторгнення або напад 

збройних сил держави на територію іншої держави або будь-яка військова 

окупація, який би тимчасовий характер вона не носила, що є результатом 

такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія із застосуванням сили 

території іншої держави або частини її; b) бомбардування збройними силами 
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держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою 

проти території іншої держави; с) блокада портів або берегів держави 

збройними силами іншої держави; d) напад збройними силами держави 

на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські і повітряні флоти іншої 

держави; e) застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на 

території іншої держави за згодою з приймаючою державою, в порушення 

умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їх перебування на такій 

території по припиненню дії угоди; f) дія держави, що дозволяє, щоб її 

територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася 

цією іншою державою для здійснення акту агресії проти третьої держави; 

g) засилання державою або від імені держави збройних банд, груп, 

іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної 

сили проти іншої держави, що носять настільки серйозний характер, що це 

рівносильне перерахованим вище актам, або його значну участь в них. Як 

зазначено у ст. 4 резолюції ГА ООН № 3314, перелік вказаних актів агресії 

не є вичерпним [294, с. 128]. 

У п. 1 ст. 8 bis Римського статуту МКС передбачено, що «злочин агресії» 

для цілей Статуту означає планування, підготовку, ініціювання або здійснення 

особою, яка в змозі фактично здійснювати керівництво або контроль 

за політичними або військовими діяннями держави, акта агресії, який у силу 

свого характеру, серйозності і масштабів є грубим порушенням Статуту ООН. 

У п. 2 ст. 8 bis висвітлено зміст поняття «акту агресії», що є ідентичним 

до визначення поняття «агресія» у Резолюції ГА ООН № 3314 від 14.12.1974, 

а перелік діянь, які кваліфікуються як акт агресії (п. 2 ст. 8 bis Статуту МКС) 

також аналогічний переліку елементів актів агресії, що передбачений вказаній 

Резолюції [295]. 

В абз. 4 ст. 1 Закону «Про оборону України» визначається поняття 

«збройна агресія», під яким розуміється «застосування іншою державою або 

групою держав збройної сили проти України. Збройною агресією проти 
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України вважається будь-яка з таких дій: вторгнення або напад збройних сил 

іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або 

анексія частини території України; блокада портів, узбережжя або повітряного 

простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави 

або групи держав; напад збройних сил іншої держави або групи держав 

на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські 

чи повітряні флоти України; засилання іншою державою або від її імені 

озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти 

застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний 

характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах 5–7 цієї статті діям, у тому 

числі значна участь третьої держави у таких діях; дії іншої держави (держав), 

яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої 

держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення 

дій, зазначених в абзацах 5–8 цієї статті; застосування підрозділів збройних сил 

іншої держави або групи держав, які перебувають на території України 

відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої 

держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених такими 

договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території 

України після припинення дії зазначених договорів» [282]. 

У національному кримінальному законодавстві України визначення 

поняття «агресивна війна» відсутнє. Науковці на основі міжнародно-правового 

розуміння вказаного поняття пропонують відповідні наукові дефініції. 

Наприклад, В. М. Киричко вважає, що агресивна війна «характеризується 

масштабністю дій, поєднанням використання збройних сил з іншими засобами 

боротьби (зокрема, економічними, дипломатичними, ідеологічними, 

інформаційними), постановкою та реалізацією певних політичних завдань: 

захоплення чужої території, поневолення, звернення в рабство чи пограбування 

іншого народу тощо» [187, с. 983]. З погляду С. Ф. Денисова та К. С. Кардаша, 

під агресивною війною слід розуміти «протиправне діяння, що виражається 
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у прямому чи опосередкованому, застосуванні збройної сили проти 

суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої 

держави» [136, с. 101]. 

Г. Маляр вважає, що «для національного законодавства бажано мати 

розширене визначення агресії, що не суперечить нашим міжнародним 

зобов’язанням. Але у вітчизняному законодавстві такого визначення немає. 

Зупинити судову практику це не може, тому  в кожній справі суддя на власний 

розсуд тлумачить як визначення агресивної війни, так і коло осіб, які можуть 

притягатись до кримінальної відповідальності» [207].  Погодитися з таким 

підходом можемо частково. Визначаючи поняття «агресивна війна» як складову 

законодавчої конструкції публічних закликів особа, яка здійснює 

правозастосування «зв’язана» розумінням вказаного поняття у міжнародних 

договорах. Про це вказують й інші науковці [242, с. 119]. 

Поняття «воєнний конфлікт» має нормативне визначення 

у національному законодавстві. Згідно з абз. 4 ст. 4 Воєнної доктрини України, 

затвердженої Указом Президента України від 24.09.2015 № 555/2015, воєнний 

конфлікт – це форма розв’язання міждержавних або внутрішньодержавних 

суперечностей із двостороннім застосуванням воєнної сили; основними видами 

воєнних конфліктів є війна та збройний конфлікт. Водночас згідно з абз. 5 ст. 4 

цієї доктрини визначається поняття «збройний конфлікт», під яким розуміється 

збройне зіткнення між державами (міжнародний збройний конфлікт, збройний 

конфлікт на державному кордоні) або між ворогуючими сторонами в межах 

території однієї держави, як правило, за підтримки ззовні (внутрішній збройний 

конфлікт) [106]. 

У міжнародному гуманітарному праві вживаються й інші терміни: 

«війна», «зовнішній конфлікт», «зовнішній збройний конфлікт», «міжнародний 

конфлікт», «збройний конфлікт», «міжнародний збройний конфлікт», 

«збройний конфлікт не міжнародного значення» тощо [238, с. 55].  



124 

 

На думку С. Я. Пилипенка, поняття «воєнний конфлікт» є родовим 

стосовно понять «збройний конфлікт та «війна». Воєнний конфлікт має такі 

основні атрибути: «відбувається між коаліціями держав, державами або між 

конфліктуючими сторонами у середині однієї держави; наявність 

двостороннього застосування воєнної сили; відносна керованість; наявність 

політичних мотивів», а збройний конфлікт –  відбувається між коаліціями 

держав, державами або між конфліктуючими сторонами у середині однієї 

держави; наявність застосування зброї; відносна керованість [255, с. 145]. 

А. А. Нікітін вважає, що «воєнним конфліктом можна вважати гостру форму 

зіткнення сторін під час розв’язання суттєвих суперечностей в процесі 

соціальної взаємодії із застосуванням збройного насильства, який 

характеризується особливим станом збройних сил учасників. Збройний 

конфлікт як вид воєнного конфлікту між державами полягає 

у односторонньому або взаємному прояві агресивних сил через використання 

озброєння чи бойової техніки тощо» [238, c. 58]. 

У судовій практиці здійснюється судове тлумачення поняття «воєнний 

конфлікт», що становить як поняття, альтернативне поняттю «агресивна війна», 

зміст публічних закликів згідно зі ст. 436 КК. Як публічні заклики до воєнного 

конфлікту були кваліфіковані дії особи, яка закликала через соціальну мережу 

застосувати зброю проти Президента України та парламенту, а також 

за допомогою зброї вигнати українців з донбаської землі [65], а також дії особи, 

яка поширила інформацію, містить заклики та пропагандистські 

висловлювання, зміст яких спрямований на провокацію конфліктів між 

представниками різних політичних поглядів в Україні, розпалювання недовіри 

між ними, поширення насильства та жорстокості, та може сприяти 

розв`язуванню суспільно-політичних, ідеологічних, національних та 

територіальних конфліктів, агресивної війни або воєнного конфлікту [57; 358]. 

Як вбачається з наведеного вище доктринального та судового тлумачення 

поняття «воєнний конфлікт», існує потреба у розмежуванні складів КП, 



125 

 

передбачених статтями 109 та 110, з одного боку, та ст. 436 КК, з іншого. 

У наведених нами прикладах із судової практики зміст закликів полягав 

у збройній зміні української влади (публічні заклики до захоплення державної 

влади – ч. 2 ст. 109 КК) та   порушення територіальної цілісності України 

(ст. 110 КК). За наявності вказаних статей між нормами, що вміщені у них, на 

наш погляд, виникає конкуренція загальної та спеціальної норм. 

«Спеціалізація» передбачена у ч. 2 ст. 109 та ст. 110 КК, оскільки воєнний 

конфлікт може бути вчинений з будь-якою метою, в тому числі, з метою 

порушення територіальної цілісності України або з метою насильницької зміни 

чи повалення конституційної влади або захоплення державної влади. А тому, на 

наш погляд, такий вид конкуренції має долатися на користь спеціальних норм, 

а вчинене слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 109 або ст. 110 КК. 

Водночас вважаємо за доцільне запропонувати шляхи вдосконалення 

діянь, передбачених у ст. 436 КК. Для цього необхідно вилучити з диспозиції 

цієї статті вказівку на воєнний конфлікт, оскільки відповідне поняття 

невизначене за змістом як у міжнародних актах, так і в законодавстві України. 

Окрім того, у проаналізованих актах використовується велика кількість інших 

синонімічних понять. 

Окрім того, ураховуючи міжнародні зобов’язання України, необхідність 

запобігання на національному рівні будь-яким проявам агресії, що заборонені 

нормами міжнародного права, запропоновано залишити у КК диференціацію 

кримінальної відповідальності за публічні заклики до агресивної війни.  

Публічні заклики до геноциду (ч. 2 ст. 442). Геноцид – це суспільно 

небезпечне історично мінливе явище, яке супроводжує людство протягом 

багатьох століть. Законодавець України на виконання міжнародних зобов’язань 

передбачив кримінальну відповідальність за публічні заклики до геноциду. 

У Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 

1948 р. (далі – Конвенція 1948 р.) крім заборони геноциду закріплює також 

відповідальність за змову з метою вчинення геноциду, замах на вчинення 
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геноциду, співучасть у геноциді, пряме і публічне підбурювання до здійснення 

геноциду (ст. ІІІ). На наш погляд, термін «пряме» означає, що в діях особи має 

бути встановлено схиляння до вчинення конкретного злочину – геноциду, 

причому заклик до його вчинення повинен висловлюватися ясно і недвозначно, 

а не передбачатися за текстом звернення. Як було зазначено у підрозділі 1.4 

дисертації, підбурювання відрізняється від публічних закликів за рядом ознак. 

З їх аналізу вбачається, що законодавець України, використовуючи відмінну 

термінологію порівняно з термінами вказаної міжнародного документу, 

правомірно вжив термін «публічні заклики», а не «публічне підбурювання». 

Вперше поняття «геноцид» було закріплено у Конвенції 1948 р. 

Відповідно до ст. 2 цього міжнародного документу під геноцидом розуміють 

«наступні дії, які вчиняються з наміром знищити повністю або частково будь-

яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку: а) вбивство членів 

такої групи; б) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового 

розладу членам такої групи; в) навмисне створення для якої-небудь групи таких 

життєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне її знищення; 

г) заходи, розраховані на запобігання народженню дітей у середовищі такої 

групи; д) насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу» [175]. 

Таке ж розуміння геноциду у подальшому використовувався в інших 

міжнародних документах. Наприклад, юрисдикція Міжнародних трибуналів 

по Руанді (далі – МТР) і по колишній Югославії (далі – МТКЮ) поширювалася, 

зокрема, на геноцид. Так, у ст. 2 Статуту МТР [327] і ст. 4 Статуту МТБЮ [326] 

дослівно відтворювалося поняття «геноцид» у Конвенції 1948 р. При цьому 

розуміння геноциду розкривається в рішеннях цих міжнародних судових 

органів. Проте їх рішення не є обов’язковими для України, маючи при цьому 

наукове значення. 

Відповідно до ст. V Конвенції 1948 р. норми, що передбачають 

кримінальну відповідальність за геноцид, почали з’являтися в національних 

законодавчих актах різних країн. Поняття злочину «геноцид» було закріплено 
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у ч. 1 ст. 442 КК. Оскільки поняття «геноцид» у КК зумовлене визначенням 

цього злочину в Конвенції 1948 р., то національне та міжнародне розуміння 

вказаного поняття практично однакове. 

Новим етапом в еволюції поняття «геноцид» стало прийняття Римського 

статуту МКС 1998 р. [295]. До його юрисдикції входять і справи про 

відповідальність за вчинення геноциду. У зв'язку з цим у ст. 6 Римського 

статуту МКС дається поняття цього злочину, яке дослівно повторює 

визначення в Конвенції 1948 року. Єдина зміна стосувалася віку особи, що 

вчиняє геноцид, у зв'язку з виключенням з юрисдикції суду, згідно зі ст. 26 

Римського статуту, діянь, скоєних особами до 18 років. 

Розуміння геноциду змінилося після прийняття у 2002 р. Елементів 

злочинів [377], акта, який, згідно зі ст. 9 Римського статуту МКС, допомагає цій 

міжнародній судовій установі тлумачити та застосовувати міжнародно-правові 

норми, у тому числі, і про геноцид. У виданні МКС «Елементи злочинів» 

елементи геноциду, визначені у Конвенції 1948 р., для полегшення їх 

ідентифікації наводиться та розкриваються у самостійних пунктах. Проте 

у вказаному виданні МКС вбачається певна відмінність у розумінні сутності 

геноциду. Наприклад, що геноцид незалежно від учинених дій може 

стосуватися однієї та кількох осіб. У ст. 6 (е) цього акта вказується, що особа, 

щодо якої здійснюється примусова передача, має бути молодшою 18 років, 

а суб’єкт, який здійснює геноцид, повинен знати про цей вік. 

Як зазначає І. І. Строкова, «правовою основою міжнародного 

переслідування геноциду є положення міжнародного права, основні з яких 

встановлюють, що геноцид є злочином, до якого не застосовуються строки 

давності; за його вчинення особи несуть відповідальність за міжнародним 

правом незалежно від того, чи встановлена така відповідальність 

у національному праві; особи, які вчинили геноцид, підлягають покаранню 

незалежно від того, чи є вони службовими чи іншими особами та чи 
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поширюється на них недоторканість, встановлена окремою державою» [328, 

с. 8]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 442 КК геноцидом визнається діяння, умисно 

вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, 

етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої 

групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи 

життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, 

скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом 

насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу. Саме у такому розумінні 

поняття геноциду, вочевидь, розуміється у ч. 2 ст. 442 КК, в якій передбачена 

кримінальна відповідальність за публічні заклики до геноциду, а також 

виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження 

або розповсюдження таких матеріалів. 

Кримінальна відповідальність за публічні заклики до геноциду 

передбачена у ст. 71.1 КК Латвії [10], у ст. 211-2 КК Франції [5]. При цьому 

в останньому випадку кримінальна відповідальність диференційована залежно 

від того, успішною чи ні була публічна та пряма провокація до вчинення 

геноциду (саме «провокація» вживається у кодексі цієї держави). На наш 

погляд, доцільно врахувати такий досвід встановлення кримінальної 

відповідальності за публічні заклики у КК, оскільки їх успішність / 

безуспішність істотно впивають на ступінь суспільної небезпеки вказаного 

вербального КП. 

І. І. Строкова пропонує виокремити норму про публічні заклики 

у самостійну статтю. Мотивує свою пропозицію тим, що «у ст. 442 КК 

передбачено відповідальність за різні за характером суспільної небезпеки 

склади злочину, які відрізняються способами вчинення, і суб’єктивною 

стороною, що істотно ускладнює кваліфікацію» на думку цієї дослідниці, назва 

цієї статті є вужчою, ніж її зміст. Ураховуючи це, І. І. Строкова пропонує 

відповідальність за злочин, передбачений ч. 2 ст. 442 КК виокремити в окрему 
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статтю 442-1 «Пропаганда геноциду» КК, розуміючи вказане поняття як 

публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до 

геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів 

[328, с. 15]. Погоджуючись з авторкою цих пропозицій про встановлення 

у частинах 1 та 2 ст. 442 КК відповідальності за різні за ступенем суспільної 

небезпеки КП та про те, що назва цієї статті є вужчою, ніж сама стаття, все ж 

не можемо підтримати пропозицію про виокремлення публічних закликів до 

геноциду у самостійній статті КК. На наш погляд, установлення в одній статті 

кримінальної відповідальності за геноцид та публічні заклики до геноциду 

жодних труднощів під час кваліфікації не викликає, а наявність вужчої назви 

порівняно зі змістом статті може створювати незручності техніко-юридичного 

характеру, наприклад, у разі відшукання частини статті, яка містить 

відповідальність за публічні заклики до геноциду.  

Ураховуючи наші попередні пропозиції стосовно виокремлення у КК 

спеціальних видів публічних закликів  

Специфічний зміст закликів до протиправної поведінки 

у кримінальному законодавстві зарубіжних держав. У проаналізованих нами 

КК передбачається відповідальність за такий вид закликів до протиправної 

поведінки, що не містяться у КК нашої держави: 

– заклики, спрямовані на непокору вимогам рішення про припинення 

незаконного публічного заходу (ч. 2 ст. 225-1 КК Вірменії); 

– публічні заклики до організації або проведення зборів, мітингу, 

вуличної ходи, демонстрації чи пікетування з порушенням порядку їх 

організації або проведення (ст. 369-3 КК Вірменії); 

– публічні заклики до: створення незаконного формування, керівництво 

ним, членства або участі у формуванні, проходження учень, організованих 

таким формуванням, вербуванні, навчанні або зборі осіб з метою вступу 

у члени формування або іншого сприяння його діяльності, поширення або 

іншого використання інформаційних матеріалів та (або) символіки, що 
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по’вязані з членством та (або) участю в незаконному формуванні, якщо 

це створює явну, пряму чи істотну загрозу настання протизаконних наслідків 

(ч. 6 ст. 223 КК Грузії); 

– публічні заклики, в тому числі через друковані та електронні засоби 

масової інформації, спрямовані на розпалювання національної, етнічної, 

расової або релігійної ворожнечі, диференціації або ворожнечі, на приниження 

національної честі та гідності (ст. 346 КК Молдови) [11]; 

– публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ст. 280 КК 

РФ [343], ст. 307 (1) КК Таджикистану [340], ст. 175-2 КК Туркменістану 

[341])); 

– публічні заклики до найманства, створення спеціалізованих місць для 

підготовки найманців (ст. 169-1 КК Туркменістану [341]). 

Така диференціація кримінальної відповідальності за публічні заклики 

спостерігається у КК держав пострадянського простору. Водночас кримінальне 

законодавство європейських держав тяжіє до уніфікації норм про публічні 

заклики до протиправної поведінки, що доцільно запозичити у КК нашої 

держави. 

Таким чином, кримінальна відповідальність за публічні заклики 

до вчинення злочинних дій у КК диференційована з урахуванням змісту таких 

закликів. Запропоновано такий підхід до диференціації кримінальної 

відповідальності за публічні заклики на першому рівні: передбачити спеціальні 

норми: публічні заклики до порушення конституційного ладу України, 

до терористичної діяльності, до масових заворушень, до агресивної війни, 

до геноциду. 
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2.4 Публічні заклики до вчинення злочинних дій як суспільно 

небезпечне діяння  

Як зазначалося у підрозділі 1.3, публічні заклики є родовим поняттям 

та охоплює власне публічні заклики, розповсюдження, виготовлення та 

зберігання матеріалів, що містять такі заклики. Більшість з них (близько 90%), 

як показало вивчення близько 100 судових рішень, вчиняються в Інтернет-

мережі. Тому важливим є характеристика власне публічних закликів, учинених 

у цифровому просторі. 

Повсякденне життя людини ХХІ століття більшою мірою зміщується 

з реальності у віртуальний світ. Саме у такий спосіб відбувається професійне 

та дружнє спілкування, вирішення життєво необхідних проблем. Транслювання 

різного роду інформації на широкий загал здійснюється через соціальні 

та професійні мережі. Для вчинення кримінальних правопорушень 

використання мережі Інтернет є вельми привабливим, оскільки дозволяє 

залучати до читачів велике коло осіб, характеризується досить простим 

способом розміщення відповідної інформації та необмеженим часом її 

зберігання у глобальній мережі.  

Рівень віддаленої комунікації щороку зростає. Особливо вона стала 

актуальною у період глобальної пандемії, під час якої використання інтернет-

трафіку потроїлося. Так, за даними креативного агентства We Are Social та 

платформи Hootsuite, близько 67% населення є власниками телефонів, 60% 

мають доступ до онлайну, а 53% користуються соціальними мережами. 99% 

користувачів мають доступ до соціальних мереж із мобільних пристроїв. 

Відповідно до дослідження, в середньому типовий користувач інтернету 

проводить в онлайн майже 7 годин на день, з яких близько 2,5 годин йде на 

використання соціальних мереж. Відповідно до дослідження, в середньому 

типовий користувач інтернету проводить в онлайн майже 7 годин на день, 

з яких близько 2,5 годин йде на використання соціальних мереж. 9 із 10 
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респондентів покоління Z зазначають, що для спілкування зі своїми колегами 

щотижня використовують платформи обміну повідомленнями як WhatsApp та 

Slack, але ледве половина респондентів віком від 55 до 64 років інтегрували ці 

платформи у свою звичну робочу комунікацію [244]. 

Таким чином, і можливості для злочинців, що використовують інтернет-

мереж для своєї злочинної діяльності, значно збільшилися. Це стосується й 

таких правопорушень, що полягають у публічних закликах. Адже «інтернет-

технології використовують під час пошуку інформації, підготовки матеріалів, 

а також на етапі їх розповсюдження та встановлення зворотного зв’язку 

з аудиторією» [333, с. 11]. 

Упродовж останнього десятиріччя набули популярності та стали 

невід’ємною частиною комунікації різноманітні онлайнові соціальні мережі 

(соціальні Інтернет-мережі, сайти соціальних мереж, Social network sites або 

Social networking services (SNS)). Наприклад онлайн мережі Facebook, Instagram, 

Pinterest, «Google+», ВКонтакте, Однокласники 
3
 тощо. Соціальні мережі – це 

сервіси в Інтернет-середовищі, що дозволяють користувачам конструювати 

публічний або напів-публічний профіль у межах обмеженої системи, 

утворювати список інших користувачів, з якими вони мають зв’язок, 

і відслідковувати свій список зв’язків і списки, зроблені іншими, у межах тієї ж 

системи [1]. Деякі соціальні мережі перетворилися зі звичайного способу 

обміну інформацією у ЗМІ. 

Серед онлайнових соціальних мереж виокремлюють такі види: 

1) соціальні мережі (Facebook, MySpace, VKontakte, Twitter та ін.); 2) системи 

миттєвого обміну повідомленнями: спілкування з іншими користувачами через 

мережу в режимі реального часу (Skype, ICQ, MSN Messenger та ін.); 

                                                                 
3
 Згідно з Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 

2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)» - було заборонено інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до 

соціально-орієнтованих ресурсів «ВКонтакте» (www.vk.com) та «Однокласники» (www.ok.ru). 
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3) інтернет-чати: дають змогу одночасно декільком користувачам спілкуватися 

в режимі реального часу; 4) інтернет-форуми: надають можливість створювати 

нові теми, коментувати і обговорювати повідомлення інших користувачів; 

5) веб-блоги – особисті онлайн журнали окремих користувачів); 6) вікі-

довідники – портали, зміст яких може бути редагований відвідувачами 

(Вікіпедія); 7) інтернет-хости: розміщення відеоматеріалів (YouTube) [178, 

с. 38]. 

Соціальним мережам характерні властивості, що спрощують комунікацію 

та створюють можливість поширення будь-якої інформації, у тому числі й тієї, 

яка містить публічні заклики до протиправної поведінки, серед значної 

кількості користувачів таких соціальних мереж упродовж незначного проміжку 

часу. До таких властивостей можна віднести такі. Створення користувачами 

профілів («profile») та поява після цього у мережі; утворення «пулу» інших 

користувачів цієї системи, з якими особа має будь-які зв’язки / стосунки 

(«друзі», «контакти», «фани»); можливість залишати повідомлення у профілях 

друзів (створення «коментарів» («comments»)); обмін приватними 

повідомленнями між користувачами; «пост» (повідомлення у себе на сторінці), 

який відображається у стрічці новин контактів користувача; «репост» - 

розміщення користувачами повідомлення, створене іншим користувачем, у себе 

на сторінці; коментування повідомлення без репосту; помітка «мені 

подобається» / «лайк», якщо користувач поділяє думку автора повідомлення; 

можливість «підписки» на сторінку іншого користувача (зв'язок без взаємної 

згоди), коли підписник бачить загальнодоступні повідомлення та оновлення 

користувача, на якого він підписаний; можливість прикріплення 

до повідомлень файлів аудіо, які можна прослуховувати у реальному часі, 

великих відеороликів, а також посилання на відеоролик, що знаходиться на 

іншому сервері (наприклад, YouTube), цей ролик видно одразу після 

повідомлення; можливість просування створених інформаційних повідомлень; 

адаптованість сервісу онлайнових мереж до смартфонів та планшетів 
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(наприклад, офіційний додаток для iPhone); інтегрованість соціальної онлайн 

мережі із іншими Інтернет сервісами; можливість заходити на сайти під своїм 

акаунтом соціальної мережі; додавання контенту із сайту на свою сторінку 

у соціальній мережі одним натисненням кнопки [37, с. 103–105].  

Проте досить часто можливості соціальних мереж, а також 

інформаційний вплив «віртуальної» лексики використовуються окремими 

користувачами зі злочинною метою. Таке явище на сьогодні є поширеним 

в Україні. У зв’язку з цим у правоохоронній сфері виник новий вид Інтернет-

злочинності, яке ще потребує додаткового наукового дослідження. Її елементом 

є й публічні заклики до вчинення злочинних дій, що досліджуються у нашій 

роботі. Окрім того, не виключається можливість вчинення публічних закликів 

у світі віртуальної реальності, під час створення комп’ютерних ігор тощо. 

Тому важливо дослідити (принаймні у вигляді постановки проблеми) 

питання кваліфікації вчинення публічних закликів з використанням мережі 

Інтернет. 

Як зазначалося вище, поява користувача у соціальній мережі відбувається 

після створення ним свого профілю (аккаунту), тобто облікового запису 

відвідувача певного сайту видання чи персональної сторінки користувача 

соціальної мережі. Це своєрідний інтернет-паспорт (або «профіль), який 

використовується для автентифікації у мережі та містить основні відомості про 

неї (ім’я та прізвище або нік-нейм, фото, електронна адреса тощо) [333, c. 124]. 

Сам профіль користувача може бути різних видів. Так, його можуть бачити всі 

без винятку користувачі соціальної мережі та користувачі Інтернет. Це 

відкритий профіль, який у будь-який час може переглянути необмежена 

кількість осіб. Якщо особа, яка має такий відкритий профіль, то власне її 

публікації у соціальній мережі з відповідною протиправною інформацією, що 

містить заклики, повинні кваліфікуватися як публічні заклики за однією зі 

статей КК, яка передбачає відповідальність за вчинене. 
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Профіль користувача може бути й напів-публічним, коли його 

налаштування дозволяють бути відкритим лише для користувачів відповідної 

соціальної мережі, незалежно від того, чи належать вони до друзів користувача. 

У таких випадках поширення інформації, що містить публічні заклики також 

слід оцінювати як таку, що підпадає під один з видів кримінально караних 

закликів. 

Зазвичай користувачі соціальних мереж можуть створювати закриті 

(приватні) акаунти або налаштовувати їх у такий спосіб, щоб лише вибрані нею 

«друзі» могли бачити публікації користувача. У таких випадках, на нашу 

думку, не можна однозначно стверджувати про наявність у діях особи, яка 

поширила заклики протиправного характеру, ознак складів публічних закликів. 

Для інкримінування відповідних КП слід виходити, зокрема, з того, скільки 

підписників мав профіль цього користувача, які могли бути потенційними 

адресатами таких публічних закликів і, звісно, зі спрямованості діянь 

винуватого, яка свідчить про те, що він усвідомлював протиправність своїх дій 

та бажав їх вчинити, тобто поширити інформацію, яка містить публічні 

заклики. 

Однак, на нашу думку, налаштування приватності акаунта користувача 

соціальної мережі, що закритий для всіх користувачів соціальної мережі, 

а також користувачів Інтернет-мережі може свідчити про відсутність ознаки 

публічності та, відповідно, про виключення кримінальної відповідальності 

за публічні заклики.   

Пост публічних закликів. Як зазначалося вище, пости у соціальних 

мережах характеризуються тим, що з їх змістом мають можливість 

ознайомитися «друзі» та підписники на сторінку користувача, який розмістив 

відповідне повідомлення. 

Як видно з аналізу судової практики, саме така форма протиправної 

поведінки у соціальних мережах є найбільш поширено. Так, у проаналізованих 
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судових рішеннях пости (розміщення) на своїх сторінках публічних закликів 

мали місце у 70% випадків. 

Зазвичай у такому випадку суди у вироках відзначають, 

що обвинувачений на «Стіні» (публічній дошці оголошень, вільно доступній 

необмеженому колу користувачів), доступній для загального ознайомлення всіх 

користувачів мережі Інтернет, а також вказаної соціальної Інтернет-мережі, які 

відвідували його сторінку та автоматично надійшла як сповіщення всім 

користувачам соціальної мережі, які були додані до розділу «Друзі» 

та «Підписники» вказаного аккаунта» [48]. 

Розміщення постів на своїх сторінках оцінювалося судами 

як розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики. У підрозділі 1.3 

нами наводилися аргументи на користь того, що відповідні дії слід оцінювати 

не як розповсюдження матеріалів, а власне як публічні заклики. 

Як було зазначено вище, користувач у соціальних мережах після 

створення акаунту має можливість створити свої коло спілкування, долучивши 

підписників, «друзів», «фанів» тощо. Водночас для кваліфікації дій винуватих 

як публічних закликів, на наш погляд, кількість такого кола спілкування 

враховуватися не повинна. Адже онлайн-мережі призначені для широкого кола 

осіб (публіки), а відповідна публікація вважається масовим розповсюдженням 

відповідної інформації серед невизначеної кількості осіб. До слова, практично 

в усіх проаналізованих нами вироках відповідна ознака публічності 

враховувалася судами [69]. Теоретично ознака публічності може мати місце 

у тих випадках, коли кількість друзів та (або) підписників становить дві або 

більше особи. Хоча ця ознака є дискусійною. В усіх проаналізованих нами 

судових вироках суди робили акцент на тому, що опублікована інформація була 

доступна необмеженій кількості осіб (користувачам соціальних мереж) 

у зв’язку з відсутністю обмежень доступу до особистої сторінки користувача 

або розміщена на загальнодоступному сайті. В окремих судових рішеннях 

констатувалася кількість користувачів соціальної мережі, які переглянули 
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відповідну публікацію, однак не враховували її під час кваліфікації. Наприклад, 

у вироку Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 

06.11.2020 вказано, що публікацію користувача, який розмістив інформацію, 

що містила публічні заклики, на своїй сторінці у соціальній мережі, 

переглянули шестеро осіб [97]. Водночас суди не враховували показання 

обвинувачених, які вказували, що в їх діях немає ознак публічності, зважаючи 

на те, що ніхто, окрім користувачів, доданих у «друзі», не міг переглядати зміст 

сторінки, мотивуючи це тим, що до сторінки обвинуваченого має доступ 

необмежене коло осіб, які були додані користувачем як «друзі». 

«Лайки» публікацій, які містять публічні заклики. Користувачам 

Інтернет-мережі, особливо соціальних мереж, доступна така функція, 

як уподобання публікацій, які розміщують інші користувачі («лайк», 

уподобайка). «Лайк» (від англ. «Like» – «подобається, схвалюю») – це умовне 

вираження схвалення матеріалу, опублікованого користувачем, 

що здійснюється шляхом натискання однієї кнопки. Водночас користувачам 

доступна і така операція, як «дизлайк», що є протилежною до попередньої опції 

соціальної мережі. Хоча у судовій практиці вподобання публікації іншого 

користувача, що містить публічні заклики, не була предметом кримінально-

правової оцінки в Україні, все ж відкидати її у майбутньому не потрібно. 

«Лайк», як вказувалося вище, свідчить про те, що особа, яка його 

поставила під публікацією іншого користувача, погоджується зі змістом 

вказаної публікації. В окремих соціальних мережах уподобання публікації 

іншого користувача фактично розміщає її на сторінці користувача, який 

поставив їй «лайк», а тому його «Друзі» можуть ознайомитися зі змістом 

вказаної публікації, що може дати підстави правоохоронним органам 

кваліфікувати вказані дії як публічні заклики. 

Притягнення до кримінальної відповідальності за розповсюдження 

матеріалів протиправного характеру шляхом уподобання відповідної публікації 

мало місце у судовій практиці Білорусі. Так, суд Лідського району визнав 
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винуватим  ОСОБА_1 у зберіганні з метою поширення, поширення 

порнографічних матеріалів, вчинені з використанням мережі Інтернет. Він 

переглядав в соціальній мережі «Вконтакте» порноролики, після чого натискав 

кнопку «подобається». На своє виправдання він, посилаючись на недостатній 

досвід у використанні комп’ютерної техніки, пояснював, що не підозрював, що 

здійснювані ним дії тягнуть автоматичне копіювання інформації на сторінку 

[152].  

На наш погляд, кримінально-правова оцінка «лайків» публікацій, що 

містять публічні заклики, є щонайменше проблемною. Адже особа може 

поставити «лайк», не маючи умислу на публічні заклики. Окрім того, окремі 

особи можуть ставити «лайк» під публікацією, побачивши певну картинку, 

фотографію, що викликають у них приємні емоції, не читаючи тексту 

відповідної публікації. Тому якщо вподобання відповідних публікацій буде 

предметом кримінально-правової оцінки, необхідно встановлювати не лише 

сам «лайк» публічним закликам, а й наявність прямого умислу у діях такої 

особи.  

Репост публікації, що містить публічні заклики. На сьогодні серед 

користувачів мережі Інтернет стала поширеною інтернет-термінологія, 

що відображає специфіку комунікації та обміну інформацією між ними. 

Здебільшого така термінологія не роз’яснюється в академічних словниках, 

а тлумачиться користувачами мережі Інтернет. Так, під репостом (від англ. 

Repost – «знову, ще раз повідомляти, сповіщати») (або перепостом) зазвичай 

розуміють копіювання вихідного посту (тексту, зображення, аудіо- або відео-

файлу) у межах соціального сервісу або на інший сайт зі збереженням його 

змісту та з вказівкою на авторство. Як правило, репост здійснюється для 

збереження потрібного або цікавого контенту, підвищення популярності 

публікації або поширення інформації рекламного характеру. Особливістю 

репосту є те, що він носить монологічний характер та не передбачає 
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розгорнутої відповіді у режимі реального часу. Репост здебільшого презюмує 

мовчазну згоду аудиторії. 

Необхідно відзначити, що на сьогодні репост не стільки передає 

інформацію про певне явище, скільки створює своєрідний емоційний фон, 

вказує на певне відношення людини до чогось. З точки зору семіотики репост – 

це індексальний знак. Як писав відомий американський філософ, Чарльз Вільям 

Моріс, семантичне правило для індексального знаку, такого як жест, 

формується просто: в кожен момент знак означає те, на що він направляє увагу 

[215, с. 67]. 

В Україні мають місце факти засудження осіб за репости, що містять 

публічні заклики [75; 77; 86; 87; 88; 100]. У вказаних випадках суди ставили 

у вину особі вчинення такого діяння, як розповсюдження матеріалів, що містять 

публічні заклики. В окремих вироках особи визнавалися винуватими за 

заборонений репост у випадках, схожих до наведених вище, за вчинення двох 

дій – публічних закликів та розповсюдження матеріалів із такими закликами 

[92]. Окрім того, деякі суди інкримінували вчинення винуватому 

не розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики, а розповсюдження 

(поширення) самих публічних закликів [60; 64]. З вказаних вище формулювань 

вбачається, що суди, очевидно, ставили у вину особам не розповсюдження 

матеріалів, що містять публічні заклики до вчинення злочинних дій, а вчинення 

публічних закликів. 

З проаналізованих нами вироків місцевих судів, які набрали законної 

сили (всього – 14 вироків), у дев’яти судових рішеннях (або 64%) дії 

винуватого, що полягали у репості публічних закликів, інкримінувалися як 

розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики. У чотирьох вироках (або 

29%) суди вбачали у відповідній протиправній поведінці публічні заклики. І в 

одному вироку (або 7% випадків) винному інкримінувалося вчинення двох 

діянь – публічних закликів та розповсюдження матеріалів, що містять такі 

заклики. 
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Під час формулювання обвинувачення у судових рішеннях виникають 

труднощі з приводу того, яке діяння вчинила особа. І цьому є пояснення. 

Злочини, об’єктивна сторона яких полягає у публічних закликах, належать 

до маловивчених у теорії кримінального права. До сьогодні не вироблено ознак, 

за якими розмежовуються публічні заклики та розповсюдження матеріалів, що 

містять такі заклики.  

Модифікація суспільних відносин, виникнення новітніх форм 

злочинності, у т.ч. Інтернер-злочинності, поява «віртуальної» лексики, яка 

здатна вплинути на широке коло користувачів соціальних мереж, форумів, 

тощо зумовила неготовність судової практики та кримінально-правової теорії 

сприймати нові форми посягань на ці суспільні відносини та труднощі стосовно 

їх кримінально-правової оцінки та інтерпретації.  

Зокрема, в сучасних дослідженнях відзначається, що «матеріали…» 

характеризуються такими ознаками, як матеріальність, рухомість, 

інформаційність, особливий правовий режим. Так, матеріальність – «ознака, яка 

вказує на матеріально-речову природу матеріалів, оскільки вони є предметами 

матеріального світу, з якими вчинюються злочинні дії. Матеріали, як окремо 

існуючий предмет, можуть сприйматися органами чуття або фіксуватися 

спеціальними технічними засобами. Тому матеріалами слід визнавати також 

і електронні листи та повідомлення; рухомість – здатність матеріалів 

до переміщення в просторі з одного місця в інше, від однієї особи до іншої… 

до матеріалів можуть належати тільки рухомі носії інформації – друкована 

і рукописна продукції (звернення, листи, плакати, газети, журнали, книги, 

листівки, брошури), електронні листи, дискети, лазерні диски, флеш-

накопичувачі і т. п.; інформаційність – вказує на те, що матеріали виступають 

носіями інформації, на яких зафіксовані заклики… Однією одиницею матеріалу 

слід уважати такий матеріал – цілий чи його частину (наприклад, частина 

плакату чи відео), що містить хоча б один цілісний заклик (одна одиниця 

заклику) з усіма його обов’язковими складовими, незалежно від того, чи 
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містить він, крім власне самого заклику, ще й інформацію іншого змісту. Зміст 

закликів повинен бути відображений у формі, доступній для сприйняття 

особами, яким адресовані заклики. Недоступність сприйняття змісту виключає 

можливість кваліфікації розповсюдження таких матеріалів як закінченого 

злочину; особливий правовий режим – визначається законодавчою забороною 

розповсюдження матеріалів із зазначеними закликами, яка встановлена в ст. 28 

Закону «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ (в редакції Закону від 

13.01.2011 р. № 2398-VI) та у … КК» [300, с. 127–128].  

Ураховуючи виокремлені вище ознаки, дискусійним залишається питання 

про можливість віднесення репостів відповідного змісту до «матеріалів 

із закликами». Однак доволі очевидно, що матеріали, враховуючи досягнення 

сучасної науки та техніки, можуть мати й вигляд інформації, яка фіксується та 

передається адресатам шляхом репостів у соціальних мережах. 

Окрім того, публічні заклики у багатьох випадках пов’язуються 

науковцями з певними виступами на мітингу, зібранні тощо [231, с.248], 

звернення до широкого кола людей з проханням, умовлянням, запрошенням, 

підкупом, вимогою (погрозою, примусом) вчинити терористичний акт [230, 

с. 914], а розповсюдження матеріалів – з підкиданням листівок до поштових 

скриньок, розклеювання їх на дошках оголошень, розсилання листів певним 

групам адресатів [231, с.248]. Однак у цьому випадку науковці зосереджують 

увагу лише на одному значенні слова «публічний»: «який відбувається 

в присутності публіки, людей, прилюдний» [43, с. 1187]. Водночас ними 

ігнорується й інше значення слова «публічний» - «призначений для широкого 

звернення, користування» [43, с. 1187]. Виходячи саме з другого значення слова 

«публічний», можна припустити, що репост, який містить певну інформацію 

забороненого у КК України характеру може підпадати під поняття публічних 

закликів. 

Коментування публікацій інших користувачів соціальних мереж, що 

містять публічні заклики. Не виключається й можливість вчинення КП, що 
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досліджуються, у формі коментування постів, розміщених у соціальних 

мережах іншими користувачами. Окрім того, коментування можливе певних 

публікацій, розміщених авторами публікацій у періодичних інтернет-виданнях. 

Наприклад, згідно з вироком Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу 

від 15.10.2020 ОСОБА_1 розмістила у спільноті соціальної мережі 

«Однокласники» коментар [59]. Суд інкримінував обвинуваченому 

розповсюдження матеріалів з закликами до злочинних дій. У вироку 

Бабушкінського районного суду від 16.07.2019 предметом оцінки суду також 

був коментар обвинуваченого у спільноті соціальної мережі «Однокласники» 

під зображеннями [49].  

На наш погляд, з аналогічних міркувань коментування публікацій, 

розміщених іншими користувачами, що містить публічні заклики слід також 

оцінювати власне як публічні заклики, а не як розповсюдження матеріалів, що 

їх містять. 

Вважаємо, адміністрація онлайнових ЗМІ, за умови збереження 

можливості коментувати публікації, що розміщуються для ознайомлення, 

на початку кожного форуму повинна роз’яснити, що коментарі користувачів, 

які будуть містити публічні заклики до протиправної поведінки (з чітким 

перерахуванням згідно з КК), підлягатимуть кримінальній відповідальності. 

За наявності таких застережень під час кримінального переслідування особи, 

яка розмістила в Інтернет-мережі такий коментар, можна встановити наявність 

прямого умислу на вчинення відповідних протиправних діянь.  

Як зазначає Н. В. Шекель, технічні особливості соціальних мереж 

полягають у тому, що коли особа коментує який-небудь матеріал, то копія 

цього матеріалу автоматично зберігається на сторінці користувача. Згодом на 

цю сторінку можуть зайти інші користувачі і ознайомитися з текстом вказаного 

матеріалу. Значна кількість користувачів вважає, що правоохоронні органи 

оцінюють виключно текст коментаря, тоді як сам факт коментування не має 

правового значення. В певних ситуаціях зміст коментаря до матеріалу не 
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матиме значення, оскільки оцінюватися буде лише факт копіювання матеріалу 

на сторінку особи. Так, у 2015 р мешканка м. Гомеля була притягнута до 

відповідальності за ч. 2 ст. 343 КК Білорусі за коментар під порнороликом 

такого змісту: «Фу, яка гидота». Вказані дії були оцінені правоохоронними 

органами як розповсюдження порнографії [369, с. 162]. 

Розміщення публікацій у групах за допомогою месенджерів, 

призначених для миттєвого обміну повідомленнями (Viber, Telegram тощо). 

У судовій практиці мав місце один випадок, коли публічні заклики 

поширювалися через месенджер Telegram. Відповідно до вироку 

Дворічанського районного суду Харківської області від 07.07.2020 ОСОБА_1 

створив telegram-канал та розмістив у ньому публікації з закликами до 

протиправної поведінки [55].  

У судовій практиці іноземних держав також має місце визнання 

повідомлень, що розміщувалися особами у месенджерах, публічними 

закликами. Наприклад, у Росії у 2018 р. було заблоковано Telegram. Причиною 

цьому стала відмова розробників надати ФСБ ключі для дешифрування 

переписки користувачів, що стало обов’язковим у цій державі після набрання 

чинності «законом Ярової» [251]. ФСБ запідозрили користувачів цього 

месенджеру у поширенні публічних закликів з його допомогою. Або у Білорусії 

рішенням Верховного Суду цієї держави інформаційний канал месенджеру 

Telegram (NEXTA-Live) та логотип (цифровий водяний знак) NEXTA визнані 

екстремістськими матеріалами. Таке рішення прийнято у зв'язку з вмістом 

інформаційної продукції (відеороликів, закликів і публікацій як від імені самої 

редакції каналу, так і передплатників) з ознаками екстремістської діяльності. 

Йдеться про організацію та публічних закликів до здійснення масових 

заворушень [163]. 

На нашу думку, у випадку, що розглядається, публікація певних 

повідомлень користувачами у месенджерах, якщо йдеться про створені ними 

телеграм-канали, повинна оцінюватися власне як публічні заклики, а не як 
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розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики. Про обґрунтування 

вказаного підходу йшлося вище. 

Водночас в усіх випадках, що аналізувалися, оцінюючи дії особи як 

публічні заклики, слід виходити не лише з об’єктивних ознак, а й з  

суб’єктивного ставлення особи до вчинених нею діянь. Адже якщо виникає 

питання кримінально-правової оцінки одного запису, поширеного у соціальній 

мережі, то складно визначити наявність прямого умислу у діянні особи. 

Наприклад, у випадку, коли публікація користувача був підкріплена його 

коментарем, в якому міститься вираження власних поглядів, що містять 

публічні заклики, вони можуть бути кваліфіковані як відповідний злочин. 

Окрім того, під час кримінально-правової кваліфікації необхідно проводити 

аналіз контексту, мети, що хотіла досягнути особа, яка зробила репост, 

ураховуючи весь зміст конкретної публікації. Водночас у випадку 

багаторазових публікацій повідомлень, схожих за змістом та спрямованістю, 

є підстави оцінювати поведінку особи як публічні заклики (за наявності ознаки 

публічності, про яку йшлося вище). 

Водночас зауважимо, що встановлення складу публічних закликів 

в Інтернет-мережі обумовлене труднощами визначення того, чи саме ця особа, 

з IP-адреси комп’ютера якої чи іншої техніки, що ідентифікується в Інтернет-

мережі у такий спосіб, було здійснено публікації відповідного змісту. 

Наприклад, можливі такі ситуації, коли акаунт користувача у соціальній 

мережі, його електронну скриньку зламують інші особи та здійснюють з них 

публікації протиправного характеру чи розсилають матеріали, що містять такі 

заклики. Наприклад, у Росії у 2018 р. було затримано Дмитра Богатова. Він 

обвинувачувався у публічних закликах до масових заворушень та до 

терористичної діяльності. За версією слідства він розміщував такі заклики під 

псевдонімом Айрат Баширов. Проте у ході слідства з-поміж іншого з’ясувалося, 

що автор постів використовував браузер Tor, робота якого заснована на VPN-

технології. Д. Богатов же був оператором вихідного вузла віртуальної мережі 
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Tor, що означало неможливість однозначної ідентифікації Баширова 

з Богатовим. У результаті кримінальну справу проти Д. Богатова було закрито 

[322].  

Також відзначимо і те, що вчинення публічних закликів не виключається 

вчинення в інтерактивному світі віртуальної реальності (англ. — virtual reality). 

Віртуальність (від лат. virtus – потенційний, можливий) – вигаданий, уявний 

(можливо, для деяких певних цілей) об’єкт, суб’єкт, категорія, ставлення, дія 

тощо, не присутній у цей час у реальному світі, а створений лише грою уяви 

людської думки, або зімітований з допомогою інших об’єктів [124]. 

«Віртуальна реальність – нова технологія безконтактної інформаційної 

взаємодії, що реалізує з допомогою комплексних мультимедіа-операційних 

середовищ ілюзію безпосереднього входження і присутності в реальному часі 

в стереоскопічно представленому «екранному світі». Більш абстрактно – це 

позірний світ, створений в уяві користувача, штучний простір, створений 

комп’ютерами, який має всі ознаки реальності як такої, що піддається 

проникненню і трансформації ззовні. При цьому у віртуальній реальності 

можливі комунікації не лише з іншими людьми, а й з віртуальними, штучними 

персонажами» [108, с. 37]. Р. І. Дремлюга та О. В. Крипакова, з чим ми 

повністю погоджуємося, допускають вчинення публічних закликів 

до протиправної поведінки за допомогою технологій віртуальної реальності 

[140, с. 163]. Однак це питання ще потребує додаткового вивчення, а вказані 

випадки у судовій практиці не зустрічалися. 

Підсумовуючи викладене у цьому підрозділі, відзначаємо, що публічні 

заклики у мережі Інтернет – це суспільно небезпечне явище, яке набуває 

поширення в останні роки, що обумовлене багатьма чинниками. Публічні 

заклики можуть розповсюджуватися у вигляді посту, репосту, коментування 

публікацій інших користувачів, розміщення публікацій у групах за допомогою 

месенджерів тощо. Обґрунтовано, що в усіх вказаних випадках мають місце 

власне публічні заклики, а не розповсюдження матеріалів, що їх містять.  
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2.5 Розповсюдження, виготовлення та зберігання матеріалів, що 

містять публічні заклики до вчинення злочинних дій 

Як зазначалося вище, нормативна конструкція публічних закликів 

включає не лише власне публічні заклики, а й вчинення інших протиправних 

дій: розповсюдження матеріалів із закликами (ч. 2 ст. 109, статті 110, 258
2
, 295, 

436, ч. 2 ст. 442 КК), поширення матеріалів із закликами (ст. 299 КК), 

виготовлення матеріалів із закликами (статті 258
2
, 295 КК), виготовлення 

матеріалів із закликами з метою їх розповсюдження (ст. 436, ч. 2 ст. 442 КК), 

зберігання матеріалів із закликами (статті 258
2
, 295 КК). 

Розповсюдження або поширення матеріалів, що містять публічні 

заклики. Кримінально-караним є розповсюдження таких предметів: творів 

науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне розповсюдження на 

аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації (ст. 176), зброї 

масового знищення (ст. 209
1
), творів, що пропагують культ насильства і 

жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію 

(ст. 300), порнографічних предметів (ст. 301), шкідливих програмних чи 

технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, 

комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ст. 361
1
), інформації 

з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних 

машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або 

на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного 

законодавства (ст. 361
2
), (масове) повідомлень електрозв’язку, здійснене без 

попередньої згоди адресатів (ст. 363
1
).   

Традиційно розпочнемо характеристику вказаного суспільно 

небезпечного діяння зі встановлення загальновживаного значення слова 

«розповсюдити» в українській мові. Як вказано у тлумачному словнику, слово 
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«розповсюджувати» має кілька значень та означає: «роздавати, передавати, 

продавати і т. ін. багатьом для придбання, ознайомлення і т.ін.; поширювати. 

2. Доводити до відома багатьох, поширювати серед багатьох (певні ідеї, 

погляди, чутки і т.ін.» [43, с. 1257–1258]. 

Синонімами до слова «розповсюджувати» є: ширити, поширювати, 

розносити, переносити, передавати [164, с. 359]. 

У чинному КК поширення як суспільно небезпечне діяння передбачене 

стосовно таких предметів: конфіденційної інформації (ст. 182), злочинного 

впливу (ст. 255
1
), матеріалів заклики до вчинення діянь, які мають ознаки 

жорстокого поводження з тваринами (ст. 299), символіки комуністичного, 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі 

у вигляді сувенірної продукції (ст. 436
1
). Окрім того, згідно з приміткою ст. 345 

КК, професійною діяльністю журналіста, зокрема, охоплюється систематична 

діяльність особи, пов’язана із поширенням або іншим використанням 

інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані 

засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, 

мережу Інтернет.  

Лексичне значення слова «поширення» в українській мові збігається зі 

значенням слова «розповсюдження» [43, с. 1098], що наводилося вище. Окремі 

науковці, здійснюючи тлумачення поняття «розповсюдження», як діяння 

у складах злочинів, що досліджуються у цій праці, розкривають його через 

слово «поширення». Наприклад, В. Я. Тацій підкреслює: «розповсюдження 

означає поширення матеріалів із закликами до … серед широкого кола осіб 

з метою ознайомлення їх з цими закликами (розповсюдження листівок, 

плакатів, роздавання книг у громадських місцях тощо)»  [187, с. 9]. 

Окрім поширення та розповсюдження, як випливає зі словника синонімів 

української мови, синонімами до слова «розповсюдження» є «передавання 

(передача)» та «збут». Так, «передача» як діяння стосується: відомостей, що 

становлять державну таємницю (статті 111, 114), людини (ст. 149), 
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інсайдерської інформації (ст. 232
1
), бурштину (ст. 240

1
), вогнепальної зброї 

(крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин 

або вибухових пристроїв (ст. 263), радіоактивних матеріалів (ст. 265), 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця 

позбавлення волі (ч. 2 ст. 307), обладнання, призначеного для виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 313), 

відомостей, що становлять службову інформацію (ст. 330). Збут: майна, 

одержаного кримінально протиправним шляхом (ст. 198), підроблених грошей, 

державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку 

чи голографічних захисних елементів (ст. 199), підроблених документів 

на переказ, платіжних карток або їх використання (ст. 200), підакцизних товарів 

(ст. 204), металобрухту (ст. 213), незаконно виготовлених, одержаних 

чи підроблених контрольних марок (ст. 216), підроблених недержавних цінних 

паперів (ст. 224), бурштину (ст. 240
1
), лісу (ст. 246), вогнепальної зброї (крім 

гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин 

або вибухових пристроїв, холодної зброї (ст. 263), об’єктів без надання 

передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю 

(ст. 267
1
), творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (ст. 300), 

порнографічних предметів (ст. 301), наркотичних засобів, психотропних 

речовин або їх аналогів (ст. 307), прекурсорів (ст. 312), підроблених документів 

на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів 

(ст. 318), отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих 

лікарських засобів (ст. 321), завідомо фальсифікованих лікарських засобів 

(ст. 321
1
), радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції 

(ст. 327), підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358), спеціальних 

технічних засобів отримання інформації (ст. 359), шкідливих програмних 

чи технічних засобів (ст. 361
1
), інформації з обмеженим доступом, 

яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 
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автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої 

інформації (ст. 361
2
), зброї масового знищення (ст. 440).  

Як випливає з вказаного переліку, передача та збут в окремих статтях 

Особливої частини КК – це альтернативні діяння з розповсюдженням 

відповідних матеріалів. Відповідно й їх зміст повинен бути відмінним. 

Здійснюючи тлумачення поняття «розповсюдження» та «поширення» 

(вони, як вказувалося вище, є абсолютними синонімами) у різних складах КП, 

науковці здебільшого розходяться у думці з приводу кількості адресатів, які 

ознайомлюються чи мають можливість ознайомитися з інформацією 

відповідного змісту. 

Так, одна група науковців вважає, що розповсюдження має місце у тому 

випадку, коли відбувається поширення матеріалів серед невизначеного 

(широкого) кола осіб, багатьох людей [187, с. 9; 232, с. 266; 319, с. 19; 379, с. 

91]. Водночас інші науковці доводять, що розповсюдження (поширення) 

інформації відповідного змісту має місце у випадку, коли вона доводиться до 

відома хоча б однієї особи [23, с. 47; 127, с. 121; 155, с. 79-80; 188, с. 494; 325, 

с. 107]. Наприклад, В. І. Шакун та О. М. Грудзур вважають, що 

«розповсюдження може мати як публічний (масовий), так і одиничний характер 

(передання матеріалів одній особі)» [233, с. 271]. У постанові Пленуму ВСУ від 

27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі 

фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» 

вказано, що під поширенням інформації слід розуміти доведення її до відома 

хоча б однієї особи у будь-який спосіб [287]. 

М. А. Рубащенко, вбачаючи відмінність між публічними закликами 

та розповсюдженням матеріалів, які містять такі заклики, пише про те, що 

розповсюдження – це «індивідуалізоване поширення (надання-одержання) або 

інше відчуження значної кількості «матеріалів…» [302, с. 142]. Відмінними ж 

ознаками між вказаними діяннями цей науковець називає такі. Характер 

учинюваних дій: при вчиненні публічних закликів інформація доводиться 
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до відома інших осіб і створюється можливість учинення «дій з метою…» цими 

особами; при розповсюдженні матеріалів тільки створюється можливість 

ознайомлення інших осіб зі змістом інформації і лише в разі такого 

ознайомлення, як наслідок, буде створена можливість учинення «дій 

з метою…» цими особами. Предмет кримінальних правопорушень: при 

розповсюдженні матеріалів передається носій інформації, на якому зафіксована 

інформація, а при публічних закликах повідомляється інформація (її зміст). 

Одержувач інформаційного повідомлення: при публічних закликах таким 

одержувачем завжди виступає публіка (значна кількість осіб), а одержувачем 

матеріалів із закликами – окремі особи (як правило, неконкретизовані). Зміст 

інформації: при публічних закликах такий зміст характеризується 

спрямованістю інформаційного впливу на публіку і передається останній 

одночасно, а при розповсюдженні матеріалів – адресатом інформаційного 

впливу може бути як публіка, так і окремі особи, які виступають одержувачами 

матеріалів [302, с. 140–141]. 

На наш погляд, таке розмежування діянь публічні заклики 

та розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики, яке запропонував 

М. А. Рубащенко, є штучним. Подекуди розмежувальні ознаки, що наведені 

та охарактеризовані у його праці, є спірними. Зокрема, стосовно того, 

що одержувачем інформації у разі публічних закликів є публіка, а у разі 

розповсюдження матеріалів, що їх містять – окремі особи. Окрім того, цей 

дослідник ігнорує не лише загальновживане значення слова «розповсюдження» 

в українській мові, а й паралельне використання у диспозиціях окремих статей 

Особливої частини КК як альтернативних таких понять на позначення діянь, як 

розповсюдження (поширення), з одного боку, та передача (збут), з іншого. 

Вважаємо більш обґрунтованим перший підхід, відповідно до якого 

розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики, характеризується 

тим, що вони поширюються (призначені для поширення) серед невизначеного 

кола осіб і власне таку мету переслідує суб’єкт КП.  
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Вказаний підхід ґрунтується, насамперед, на значенні слова 

«розповсюдження» в українській мові. На наш погляд, таке значення не можна 

ігнорувати під час тлумачення відповідного кримінально-правового поняття. 

Адже воно обумовлює розмежування понять «розповсюдження» 

(«поширення»), з одного боку, та «передача» («збут»), з іншого, які, як 

вказувалося вище, в окремих статтях Особливої частини КК використовуються 

для позначення альтернативних суспільно небезпечних діянь. 

Як вбачається з аналізу судової практики, суди у більшості випадків 

інкримінують обвинуваченим таку форму злочинного діяння, 

як розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики. Відповідна оцінка 

має місце практично у половині остаточних судових рішень. Як вбачається 

з аналізу таких рішень, окремі суди не ідентифікують, яке саме діяння було 

вчинене обвинуваченим, оскільки під час формулювання обвинувачення 

фактично цитують текст диспозицій відповідних статей, не вказуючи, що саме 

було вчинено особою: публічні заклики чи розповсюдження (приблизно 

третина проаналізованих вироків). І лише подекуди винуватому ставиться 

у вину вчинення такого діяння, як публічні заклики. 

При цьому з аналізу вироків випливає, що судами у переважній більшості 

випадків оцінюється майже ідентична поведінка обвинуваченого: розміщення 

на публічній дошці оголошень («Стіні»), що вільно доступна  необмеженому 

колу користувачів), у загальнодоступній групі у соціальних мережах 

(«Вконтакте», Однокласники, Фейсбук тощо). Тобто, фактично однакова 

протиправна поведінка обвинувачених оцінюється судами по-різному: або як 

розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики, або як власне 

публічні заклики. При чому перший варіант кваліфікації превалює.  

Як вдало зазначає М. А. Рубащенко, випадки, що наводилися вище, слід 

кваліфікувати як публічні заклики, «адже винні особи не передавали матеріали, 

а розміщували інформацію в різній формі (текст, зображення, відеозапис, 

документ), з якою могли ознайомитися всі, хто мав таку можливість («друзі» 
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чи «дописувачі» – якщо доступ до сторінки обмежений, будь-які користувачі – 

якщо доступ відкритий)». Водночас цей науковець зазначає, що якщо винна 

особа замість розміщення інформації із закликом на своїй сторінці, надішле 

цю інформацію своїм дописувачам окремими повідомленнями, то у такому разі 

особа (усвідомлюючи надання кожному окремо, а не розміщення для всіх 

одразу) розповсюджуватиме матеріали (електронні листи), що містять 

інформацію із закликами [302, с. 142]. 

Щодо висловленої позиції науковця погодимося. Розміщення матеріалів, 

що містять публічні заклики, у соціальних мережах свідчить про те, що 

обвинувачений публічно закликав до протиправної поведінки необмежене коло 

осіб, які мають можливість ознайомитися зі змістом його публікацій. Фактично 

розміщення таких матеріалів слугує способом публічних закликів. Водночас 

надсилання такої інформації, що містить публічні заклики, у приватних 

повідомленнях окремим адресатам ще не свідчить про те, що має місце 

розповсюдження. Відповідне діяння можна інкримінувати обвинуваченому 

у випадку, коли він здійснює масову розсилку смс-повідомлень або масову 

email-розсилку, а також якщо обвинувачений надсилає кільком адресатам 

(наприклад, «друзям» у соціальних мережах) повідомлення, що містять 

публічні заклики. У такому випадку, на нашу думку, слід вести мову про 

розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики.  

Таким чином, публічні заклики відрізняються від розповсюдження 

матеріалів, що містять такі заклики, одночасністю сприйняття однієї публікації 

кількома адресатами. Якщо з однією публікацією має можливість ознайомитися 

необмежене коло адресатів, то мають місце публічні заклики. Якщо 

обвинувачений направляє матеріали, що містять публічні заклики значній 

кількості адресатів індивідуально (приватно), то має місце розповсюдження 

таких матеріалів. При цьому важливо встановити (зібрати докази), які б 

підтверджували факт комунікації обвинуваченого у такий спосіб зі значною 
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кількості осіб. Якщо ним було надіслано одне приватне повідомлення адресату, 

то розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики, відсутнє. 

Ще одне питання, яке потребує з’ясування – це конкретизація моменту 

закінчення розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики. З цього 

приводу, як і в контексті поширення, має місце два підходи. Як вдало зазначає 

А. М. Рубащенко, «злочин у формі розповсюдження матеріалів має формальний 

склад, що не викликає дискусії в науці, а тому моментом його закінчення має 

визнаватися вчинення суспільно небезпечних дій» [302, с. 141]. Одні науковці 

розглядають розповсюдження (поширення) як процес, а інші – як результат. 

Так, з точки зору першої групи науковців розповсюдження (поширення) 

публічних закликів – це процес, тобто відповідне діяння вважається закінченим 

з моменту, коли інформація відповідного змісту поширена винуватим, 

незалежно від того, чи була вона сприйнята сторонніми особами. Тобто 

моментом закінчення відповідного науковці визнають факт поширення 

публічних закликів [31, с. 74]. Окремі науковці у межах вказаного підходу 

уточнюють визначення моменту закінчення розповсюдження матеріалів, що 

містять публічні заклики. Так, на думку О. В. Епель – це момент початку діяння 

[149, с. 333], В. В. Сичевського, Є. І. Харитонова та Д. О. Олєйнікова – момент, 

коли особа створила умови для отримання матеріалів [319, с. 45]. 

М. А. Рубащенко детально характеризує поняття розповсюдження публічних 

закликів і доходить висновку, що «розповсюдження матеріалів…» можна 

кваліфікувати як закінчений злочин із моменту фактичного відчуження значної 

їх кількості» [302, с. 142–144]. 

Другий підхід стосовно моменту закінчення розповсюдження матеріалів, 

що містять публічні заклики, полягає у тому, що розповсюдження 

розглядається як процес та вважається закінченим з того моменту, коли 

сторонні особи сприймуть хоча б частину інформації [139, с. 149; 203, с. 140; 

216, с. 275; 222, с. 21; 188, с. 262; 325, с. 107; 367, с. 275]. М. І. Хавронюк, 
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В. А. Ліпкан та І. В. Діордіца відзначають, що розповсюдження одного 

примірника матеріалу не містить складу злочину [203, с. 139; 188, с. 262].  

Підтримуємо другий з вказаних підходів, що узгоджується 

з характеристикою віддієслівних іменників, які утворені від дієслів доконаного 

та недоконаного видів, які використовуються законодавцем для позначення 

суспільно небезпечних діянь. Віддієслівний іменник «розповсюдження» − це 

іменник, що походить від дієслова доконаного виду. Відповідно таке діяння 

доцільно розглядати як результат. Підтримуємо точку зору тих науковців, які 

вважають, що незаконне поширення конфіденційної інформації про особу буде 

вважатися закінченим з моменту, коли інформація, що становить зміст 

публічних закликів, була повідомлена невизначеній кількості осіб, однак хоча б 

одна особа  зрозуміла та усвідомила її зміст. Якщо інформація, що становить 

зміст публічних закликів передана адресатам, однак з причин, які не залежать 

від волі винуватого, не сприйнята адресатом (наприклад, через фізіологічний 

стан, незнання мови) або адресат в силу певних причин (віку, стану здоров’я) 

нездатний адекватно її сприймати, то йдеться про незакінчену злочинну 

діяльність, тобто про замах на незаконне розповсюдження матеріалів, що 

містять публічні заклики. 

Російський дослідник А. А. Балашов, розглядаючи відповідні статті КК, 

вважає розповсюдження матеріалів зайвим діянням у конструкції відповідних 

складів КП, оскільки розповсюдження – це по суті різновид публічних закликів 

[28, с. 39]. Погодитися з таким підходом не можемо, оскільки відсутність 

такого діяння, як розповсюдження у складі публічних закликів, ставить під 

сумнів кваліфікацію таких діянь, коли суб’єкт здійснює масову розсилку смс-

повідомлень чи email-розсилку. Про це йшлося вище. 

Виготовлення матеріалів із закликами (статті 258
2
, 295 КК), 

виготовлення матеріалів із закликами з метою їх розповсюдження (ст. 436, 

ч. 2 ст. 442 КК), зберігання матеріалів із закликами (статті 258
2
, 295 КК).  



155 

 

В. В. Кузнецова пише: «виготовлення чи зберігання з метою 

розповсюдження вказаних матеріалів, очевидно, не є закликами до відповідних 

дій. На нашу думку, така злочинна поведінка є готуванням до розповсюдження 

матеріалів, тобто відповідних закликів» [199, с. 177] 

В українській мові слова «виготовлення» та «зберігання» мають таке 

значення (відповідно): «виробляти, робити що-небудь // створювати, складати», 

«1  Оберігаючи, тримати цілим, не давати пропасти, зникнути. 2. Тримати що-

небудь у певних умовах, оберігаючи від псування, руйнування // Дбаючи, 

тримати що-небудь у доброму стані, намагатися залишити незмінним // 

Захищати від небезпеки, рятувати кого-, що-небудь. // від чого. Оберігати, 

захищати від чого-небудь згубного // Продовжувати залишатися в якому-небудь 

стані, не втрачати якихось ознак, властивостей, якостей і т. ін. // Дотримуватися 

чого-небудь. 3. Дбайливо ставитися до чого-небудь, не розтрачувати чогось // 

Залишати що-небудь для когось; приберігати».  [43, с. 131, 440].  

Схоже й судове тлумачення відповідних суспільно небезпечних дій. Так, 

під незаконним зберіганням вогнепальної зброї (крім гладкоствольної 

мисливської), бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв 

розуміються умисні дії, які полягають у володінні (незалежно від тривалості 

в часі) без відповідного дозволу або із простроченням його дії будь-яким 

із зазначених предметів, що знаходиться не при особі, а в обраному нею місці, 

а під незаконним виготовленням холодної, вогнепальної зброї (крім  

гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або 

вибухових пристроїв потрібно розуміти умисні, вчинені без передбаченого   

законом дозволу дії по їх створенню чи переробленню, внаслідок чого вони   

набувають відповідних характерних властивостей» (пункти 11 та 13 постанови 

Пленуму ВСУ від 26.04.2002 «Про судову практику в справах про викрадення 

та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими  

речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами») [285].  
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Таким чином, поняття «зберігання» та «виготовлення» у КК мають таке ж 

значення, як і в українській мові. Тому під зберіганням матеріалів, що містять 

публічні заклики, будемо розуміти умисні дії, спрямовані на те, щоб матеріали, 

які містять публічні заклики, перебували або безпосередньо в особи при собі, 

або у вибраному нею місці з метою недопущення їх псування та виявлення, 

а виготовлення – це умисні дії, що полягають у створенні матеріалів, що 

містять публічні заклики. 

Звернемо увагу на те, що виготовлення та зберігання матеріалів, що 

містять публічні заклики передбачені як альтернативні до інших діянь, що 

входять в обсяг родового поняття «публічні заклики», лише у статтях  258
2
, 295, 

436, ч. 2 ст. 442 КК. Водночас можуть мати місце такі випадки, коли, 

наприклад, під час обшуку житла особи буде виявлено листівки, що містить 

публічні заклики до порушення територіальної цілісності України. Тобто, такий 

факт свідчить про те, що особа готувалася до вчинення злочину, передбаченого 

у ч. 1 ст. 110 КК. При цьому має місце такий вид приготувальних дій, як інше 

умисне створення умов для вчинення КП (ч. 1 ст. 14 КК). Створення умов для 

вчинення КП має ґрунтуватися на суб’єктивній стороні. На цьому етапі КП 

є можливість формування за допомогою підготовчих заходів таких умов, які, за 

оцінкою злочинця,  спрямовують його до реалізації наступних стадій КП [41, 

с. 84]. При цьому створення умов для подальшого вчинення КП фактично 

характеризує всі підготовчі дії, які охоплюються поняття «готування до КП» 

[332, с. 43]. 

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 110 КК, є нетяжким злочином, а тому за 

готування до нього настає кримінальна відповідальність. 

Така ситуація, коли в одних випадках за виготовлення та зберігання 

матеріалів, що містять публічні заклики, кримінальна відповідальність настає 

як за закінчене КП (наприклад, якщо особа виготовила матеріали, що містять 

заклики до терористичного акту), а в інших – як за готування до КП 

(наприклад, якщо особа виготовила матеріали, що містять заклики до 
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порушення територіальної цілісності України), може свідчити про дисбаланс 

кримінально-правової охорони порядку суспільних відносин, що охороняється 

нормами КК, не лише на етапі кваліфікації, а й на етапі призначення покарання. 

Так, у першому випадку (коли виготовлення матеріалів кваліфіковано як 

закінчене посягання) слід виходити з усього можливого діапазону покарання, 

визначеного у санкції статті Особливої частини КК. У другому ж випадку (коли 

виготовлення матеріалів кваліфіковано як готування до злочину), слід брати до 

уваги положення ч. 2 ст. 68 КК, відповідно до яких строк або розмір покарання 

не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш 

суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини 

статті) Особливої частини цього Кодексу. 

Окремі науковці пропонують відмовитися від таких діянь, як 

виготовлення та зберігання матеріалів, що містять публічні заклики, що 

передбачені у диспозиціях статей про публічні заклики. Наприклад, Т. П. Гусак 

вважає, що «складом масових заворушень охоплюються також дії, які 

полягають у їх підготовці. Це, зокрема, виготовлення та поширення листівок, 

інших друкованих видань, публічні виступи, заклики, спрямовані на те, щоб 

зібрати натовп і схилити його до здійснення погромів, руйнувань, підпалів та 

інших подібних дій. Розповсюдження матеріалів із такими публічними 

закликами – одна з форм відповідних закликів, а виготовлення й зберігання 

схожих матеріалів фактично мало б визнаватися готуванням до публічних 

закликів» [130, с. 86]. Такої ж думки дотримується В. В. Кузнецов [199, с. 177–

178] 

Поділяємо вказану думку з урахуванням таких додаткових аргументів. Як 

було зазначено у підрозділі 1.3, публічні заклики як родове поняття, 

враховуючи формулювання суспільно небезпечних діянь, включає власне 

публічні заклики, розповсюдження матеріалів, виготовлення матеріалів та 

зберігання матеріалів, що їх містять. При цьому видові поняття повинні 

відповідати ознакам родового поняття та визначати його зміст. Водночас 
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виготовлення та зберігання матеріалів, що містять публічні заклики, не 

узгоджуються з тим, що публічні заклики як родове поняття передбачає ознаку 

публічності, тоді як виготовлення та зберігання матеріалів із закликами 

вчиняються таємно, в умовах приватності, коли ще не відбувається відповідне 

поширення інформації протиправного характеру. Виготовлення та зберігання 

матеріалів, що містять публічні заклики є тим успішним результатом 

приготувальних дій, що описані у ч. 1 ст. 14 КК («умисне створення умов для 

вчинення кримінального правопорушення»), обов’язкова наявність якого 

передбачена законодавцем [224, с. 158; 185, с. 434]. Виготовлення та зберігання 

матеріалів, що містять публічні заклики, є успішними діяннями у випадку, коли 

обвинувачений (відповідно) вже виготовив певні матеріали, що містять 

відповідну протиправну інформацію (наприклад, виготовив листівки 

з публічними закликами) або коли відповідні матеріали є у володінні 

обвинуваченого (наприклад, знаходяться у певному місці, відомому 

обвинуваченому або є при ньому у випадку, зокрема, перенесення 

обвинуваченим листівок, що містять публічні заклики). У випадку 

виготовлення та (або) зберігання матеріалів, що містять вказані публічні 

заклики, має місце готування до публічних закликів.   

Окрім того, у судовій практиці виготовлення та зберігання матеріалів, що 

містять публічні заклики не зустрічалося, що також може свідчити про те, що 

такі діяння передбачати як альтернативні до власне публічних закликів та 

розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики, недоцільно. 

Варто звернути увагу на те, що за ступенем суспільної небезпеки окремі 

КП, об’єктивна сторона яких полягає у виготовленні та (або) зберіганні 

матеріалів, що містять публічні заклики, належать до проступків, стосовно яких 

готування як стадія вчинення КП неможливе (ч. 2 ст. 14 КК). Йдеться про 

публічні заклики до масових заворушень (ст. 295 КК), які відповідно до ст. 12 

КК належать до проступків.  
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Ураховуючи викладене, доходимо висновку, що альтернативні суспільно 

небезпечні діяння як складова родового поняття «публічні заклики» 

характеризуються такими істотними ознаками, що повинні слугувати 

встановленню наявності кожного такого діяння, а також розмежуванню між 

собою. Зокрема, виокремлено ознаки, за яким власне публічні заклики 

відрізняються від розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики. 

Констатовано, що виготовлення та зберігання матеріалів, що містять публічні 

заклики можуть визнаватися або готуванням до вчинення публічних закликів 

(якщо вони не передбачені у диспозиції статті Особливої частини КК), або 

закінченим КП (якщо вони названі законодавцем як альтернативні діяння до 

власне публічних закликів та розповсюдження матеріалів, що містять такі 

заклики). Запропоновано виключити такі діяння, як виготовлення та зберігання 

матеріалів з усіх статей Особливої частини КК, в яких передбачається 

відповідальність за публічні заклики. 

2.6 Суб’єктивні ознаки у законодавчій конструкції публічних 

закликів до вчинення злочинних дій 

Вина є ключовим елементом складу будь-якого КП, оскільки відображає 

ставлення особи до вчиненого КП. Відповідно до ч. 2 ст. 2 КК особа вважається 

невинуватою у вчиненні КП і не може бути піддана кримінальному покаранню, 

доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 

обвинувальним вироком суду. Принцип презумпції невинуватості закріплений 

також у Конституції України (ст. 62). Проблема встановлення винуватості 

чи невинуватості особи безпосередньо пов’язана із внутрішньою стороною КП 

та таким елементом складу КП, як суб’єктивна сторона. Як справедливо 

зазначає Н. М. Ярмиш, неможливо вивчати дії або бездіяльність людини у 

відриві від її внутрішніх, суб’єктивних чинників, бо сам термін «діяння» 

означає певну поведінку особи, зумовлену її свідомістю й волею [381, с. 5]. 
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Проблемі суб’єктивного ставлення до своєї протиправної поведінки 

та наслідків, що нею спричинені, присвячено достатню кількість наукових 

праць. Ґрунтовне дослідження проблем суб’єктивної сторони складу злочину 

в Україні здійснив Р. В. Вереша [46].  

Побудова законодавчої конструкції публічних закликів за типом 

формального складу КП обумовлює й визначення вини суб’єкта КП. При цьому 

для побудови законодавчої конструкції публічних закликів законодавець обрав 

законодавчу модель без вказівки на вину суб’єкта КП, визначивши її як 

латентну ознаку складу КП. Водночас вказівка на умисел особи міститься 

у диспозиції ч. 1 ст. 110 КК. При цьому зазначається, що зміст публічних 

закликів (публічні заклики до умисних дій, вчинені з метою зміни меж 

території або державного кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України) фактично й означає, що самі публічні 

заклики можуть бути вчинені умисно.  

У системі Особливої частини КК в окремих складах КП ознаки 

суб’єктивної сторони законодавцем не відображаються. Однак, як вважає 

А. Н. Трайнін, замовчування у законі про форму вини не знімає питання про 

вину, а лише вимагає ретельного з’ясування думки законодавця щодо 

встановлення форми вини, необхідної для конкретного складу злочину [334, 

с. 206]. Науковці на підставі аналізу конкретних кримінально-правових 

конструкцій виокремлюють випадки, коли у диспозиції статті Особливої 

частини КК не вказується на умисний характер дій винного, однак, інші ознаки 

складу КП вказують на те, що це правопорушення може бути вчинено з прямим 

умислом. До таких випадків належать: конструювання складу КП за типом 

формального; вказівка у диспозиції статті на мету вчинення КП; використання 

у диспозиції статті терміна «завідомо». 

Що стосується встановлення виду умислу у формальних складах КП, 

до яких належать і публічні заклики, то науковці зазвичай зазначають, 

що інтелектуальна ознака умислу містить лише усвідомлення суспільно 
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небезпечного характеру свого діяння, ставлення до наслідків тут не виникає та 

й не може виникнути. А вольова ознака умислу обмежується конкретною дією 

чи бездіяльністю [188, с. 132; 186, с. 169–170].  

Як справедливо вказує Р. В. Вереша, «у ст. 24 КК ознаки умислу (прямого 

і непрямого) сформульовані лише стосовно злочинів з матеріальним складом, 

що обумовлює необхідність її законодавчого уточнення, оскільки Особлива 

частина КК містить значну кількість умисних злочинів із формальним складом. 

Саме до цих злочинів неможливо застосувати положення ч. 2 та ч. 3 ст. 24 КК в 

межах чинної редакції у повному обсязі, оскільки такі злочини не містять усіх 

обов’язкових ознак прямого та непрямого умислу». Як пише далі цей 

дослідник, «від волі особи залежить бажання, спрямоване на його вчинення: 

особа, вчинюючи злочин із формальним складом, усвідомлює суспільну 

небезпечність вчинюваного діяння і бажає його вчинити. Тому вольовий 

момент умислу в злочинах із формальним складом визначається бажанням, 

спрямованим на вчинення суспільно небезпечного діяння». [46, с. 213]. 

Окремі КК зарубіжних держав містять норми про встановлення виду 

умислу у формальних складах злочинів. Наприклад, відповідно до п. 1 ч. 2 

ст. 15 КК Литви злочин чи кримінальний проступок визнаються вчиненими із 

прямим умислом, якщо за їх вчинення особа усвідомлювала небезпечний 

характер свого злочинного діяння і бажала так діяти [4]. Схоже формулювання 

міститься у § 5 КК Австрії [7], ст. 29 КК Вірменії [6], ч. 1 ст. 21 КК Узбекистану 

[342]. Очевидно, відповідного коригування потребує й КК нашої держави. 

Повертаючись до характеристики суб’єктивної сторони публічних 

закликів, констатуємо, що відповідний склад КП вчиняється з прямим умислом, 

тобто суб’єкт КП усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння 

(наприклад, проголошення відповідної промови на мітингу, поширення 

відповідної публікації через Інтернет-мережу тощо) (інтелектуальна ознака) і 

бажав його вчинити (вольова ознака).  
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Ураховуючи те, що суб’єктивна сторона будь-якого складу КП 

оцінюється крізь призму його об’єктивних ознак, визнаючи особу винуватою 

у вчиненні публічних закликів, необхідно встановити, що вона усвідомлювала 

всі об’єктивні ознаки складу публічних закликів, у тому числі і власне їх 

публічність. Окрім того, слід установлювати, що особа усвідомлює суспільну 

небезпечність своїх дій. Фактично те саме стосується й вольової ознаки 

прямого умислу, яка передбачає, що особа бажає вчинити публічні заклики, 

у тому числі бажає зробити це публічно. 

На встановлення вини особи, яка обвинувачується у вчиненні публічних 

закликів, суди звертають увагу. Наприклад, у постанові ВС констатується, що  

«виходячи з положень ч. 2 ст. 110 КК суб’єктивна сторона злочину, 

передбаченого цими нормами кримінального закону, характеризується 

наявністю прямого умислу у винної особи, тобто суб`єкт має чітко 

усвідомлювати й  достовірно знати, що його дії направлено на зміну меж 

території або державного кордону України всупереч порядку, визначеному 

Конституцією України» [259]. ВС у вказаній справі залишив без міни вирок 

суду першої інстанції [99] та ухвалу апеляційного суду [348], відповідно 

до яких ОСОБА_1 був визнаний невинуватим у вчиненні КП, передбаченого 

у ч. 2 ст. 110 КК, мотивувавши своє рішення, зокрема, тим, що у ході судового 

розгляду встановлено відсутність доказів, які би підтверджували наявність 

у ОСОБА_1 прямого умислу на вчинення дій з метою зміни меж території або 

державного кордону України [259]. 

З аналізу судових рішень про публічні заклики вбачається, що суди 

звертають увагу на те, щоб установити суб’єктивне ставлення обвинуваченого 

до публічності своїх протиправних дій. Якщо такі заклики здійснювалися через 

мережу Інтернет, то у вироках зазвичай вказується на те, що суб’єкт КП 

усвідомлював, що сторінку («Вконтакті», «Однокласники», «Фейсбук» тощо) 

буде відвідувати необмежена кількість користувачів соціальної мережі, які 

можуть ознайомитися зі змістом публікацій обвинуваченого, що містять 
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публічні заклики до вчинення злочинних дій [84; 86]. Окремі суди у своїх 

рішеннях відзначають, що сам факт розміщення публікацій через мережу 

Інтернет свідчить про те, що особа усвідомлює протиправність своїх дій 

загалом та їх публічність зокрема, оскільки мережа Інтернет є одним із ЗМІ, 

якій притаманні звернення до масової аудиторії та доступність необмеженому 

колу осіб – користувачів Інтернет [71].  

Про наявність прямого умислу на вчинення публічних закликів свідчать 

об’єктивні обставини кримінального провадження, зокрема, налаштування 

обвинуваченим автоматичного сповіщення всіх користувачів соціальної мережі, 

котрі додані до розділу «Друзі» акаунту обвинуваченого [76], модерування 

групи, в якій розміщувалися повідомлення з публічними закликами [97], 

використання встановленого на персональному комп`ютері Інтернет-браузера 

з активованим встановленим розширенням «Touch VPN», яке змінює IP-адресу 

доступу до Інтернет-мережі, дозволяє здійснити вхід та перегляд інформації, 

що міститься на заблокованих Інтернет сайтах, у тому числі доступ до яких 

заблоковано Інтернет-провайдерами на підставі Указу Президента України 

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 

«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)» № 133/2017 від 15.05.2017 (сервіс VPN) [47; 

93]. Про наявність прямого умислу на вчинення публічних закликів, на нашу 

думку, свідчить також налаштування сторінки обвинуваченого у соціальній 

мережі. Для констатації власне прямого умислу можна звернути увагу 

на приватність вказаної сторінки, про що йшлося у підрозділі 2.5.  

Доказами вчинення власне публічних закликів, діяння, що вчиняється 

з прямим умислом, зазвичай виступають (окрім висновку лінгвістичної 

експертизи): протоколи допитів свідків, в яких містяться посилання 

з підтвердженням того, що обвинувачений закликав до протиправної поведінки 

[80; 350]; висновок комп`ютерної судово-технічної експертизи, відповідно 

до якого досліджувався ноутбук, з якого обвинувачений виходив в мережу 
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Інтернет та в ході якої виявлено історію звернення Інтернет-сторінок 

за допомогою встановленого програмного забезпечення у ноутбуці, що 

записана в електронному вигляді на компакт диск [63]; протокол огляду історії 

відвідувань обвинуваченим Інтернет-сторінок, яка наявна на ноутбуці, що 

досліджувався та виявлення фактів звернення та використовування облікового 

запису обвинуваченим певної соціальної мережі [63];  протокол про результати 

зняття інформації  з електронних інформаційних систем, а саме: зі сторінки 

користувача соціальної мережі «Вконтакте», якою користується обвинувачений 

[94; 354]; протокол обшуку домоволодіння обвинуваченого, під час якого 

виявлено докази публічних закликів (наприклад, нетбук з можливістю «виходу 

в мережу Інтернет через роутер, договір на надання телекомунікаційних послуг, 

блокнот з рукописними записами, зокрема паролем до нетбука) [83; 349]. 

Мета публічних закликів. На відміну від вини, мета є факультативною 

ознакою суб’єктивної сторони складу КП. За наявності прямої вказівки 

у диспозиції статті Особливої частини КК мета вчинення КП впливає 

на кваліфікацію, оскільки підлягає обов’язковому встановленню під час оцінки 

обставин КП.  

Окрім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК мета вчинення КП підлягає 

обов’язковому доказуванню у кримінальному провадженні. 

Як вбачається з аналізу законодавчих конструкцій публічних закликів 

у статтях Особливої частини КК, мета загалом як ознака у такій конструкції 

не передбачається. Лише стосовно таких діянь, як зберігання (ст. 295 КК) та 

виготовлення матеріалів із закликами (ч. 2 ст. 443 КК) законодавець вказує 

на мету розповсюдження матеріалів. 

Що стосується наявності мети як ознаки законодавчої конструкції інших 

форм публічних закликів, то окремі науковці пишуть про її обов’язковість. 

Наприклад, наявність мети вчинення КП констатується окремими дослідниками 

як ознака складів злочинів, передбачених статтями 109 та 110 КК [218, с. 77; 

321, с. 196; 368, с. 6]. Схожий підхід має місце і в судовій практиці. 
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Сформулював відповідну правову позицію і ВС. Так, залишаючи без зміни 

вирок суду першої інстанції [80] та ухвалу апеляційного суду [350], ВС 

відзначив, що диспозицією ст. 110 КК передбачено кримінальну 

відповідальність за вчинення умисних дій, вчинених з метою зміни меж 

території або державного кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України, а також публічні заклики 

чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій. Отже, 

обов’язковою ознакою суб`єктивної сторони цього злочину є наявність 

спеціальної мети вчинення відповідних дій - «з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, встановленого 

Конституцією України» [261]. 

Не всі науковці погоджуються з тим, що мета є обов’язковою ознакою 

публічних закликів та інших форм вчинення злочинів, передбачених статтями 

109 та 110 КК. Зокрема, Р. Л. Чорний вважає, що «такі висновки не у повну 

міру обґрунтовані, оскільки не випливають із безпосереднього тлумачення 

вказаних норм закону. З положень ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 КК випливає 

однозначний висновок, що передбачені в них дії не охоплюють відповідних 

закликів до їх вчинення чи розповсюдження матеріалів із такими закликами. 

Вчиняючи публічні заклики і розповсюджуючи матеріали із такими закликами, 

особа може керуватися корисливою метою, бажанням спровокувати масові 

заворушення з подальшими вигідними для себе політичними наслідками тощо». 

Цей науковець вважає «дискусійною з погляду законодавчої пропозиції 

позицію щодо необхідності передбачення як конструктивної ознаки публічних 

закликів і розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, 

передбачених ч. 2 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 КК, спеціальної мети, оскільки 

запропонований підхід утворюватиме труднощі під час доказування слідчими 

та судом винуватості особи у вчиненні відповідного злочину» [365, с. 90]. 

М. В. Рубащенко відзначає, що мета вчинення злочину не виступає 
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обов’язковою ознакою складу публічних закликів та розповсюдження 

матеріалів, що містять такі заклики [304, с. 192–193]. 

Повністю погодимося з останнім підходом. Мета не є обов’язковою 

ознакою у складі злочину, передбаченого у ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК. Такий 

висновок безпосередньо випливає з диспозиції вказаних статей. Окрім того, 

обов’язкове встановлення мети під час кваліфікації значно ускладнить процес 

кваліфікації за вказаними статтями. 

Таким чином, публічні заклики можуть бути вчинені включно з прямим 

умислом. Інші факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу КП не є 

обов’язковими для публічних закликів, за винятком зберігання матеріалів 

із закликами (ст. 295 КК) та виготовлення матеріалів із закликами (ч. 2 ст. 443 

КК), для яких обов’язковою ознакою виступає мета розповсюдження таких 

матеріалів. 

Висновки до розділу 2 

Виокремлено елементи конструкції публічних закликів, що включає: 

предмет; альтернативні діяння; спрямованість діянь особи (зміст публічних 

закликів); публічність; вина у формі прямого умислу, а також мета 

розповсюдження матеріалів із публічними закликами. 

Розглянуто публічність як об’єктивно-суб’єктивну ознаку публічних 

закликів у статтях Особливої частини КК: публічність визначається залежно 

від спрямованості діянь суб’єкта КП (об’єктивна ознака) та від спрямованості 

умислу винуватого (суб’єктивна ознака). Запропоновано виокремлювати 

початковий («пусковий») момент публічних закликів, що може мати місце 

в обстановці приватності та завершальний («фінішний») момент публічних 

закликів, який завжди є публічним.  

Висловлено точку зору про неможливість кримінально-правової 

кваліфікації публічних закликів до вчинення злочинних дій, якщо кримінальна 
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відповідальність за них не передбачена у КК, як підбурювання до вчинення КП, 

а також як готування чи замаху (закінченого або незакінченого) на вчинення 

відповідного КП, якщо у вчиненому не вбачається наявність ознак вказаних 

стадій вчинення умисного злочину.  

Проаналізовано зміст публічних закликів, що передбачений у диспозиціях 

статей Особливої частини КК. Охарактеризовано зміст понять «конституційний 

лад», «державна влада», «територіальна цілісність», «територіальне 

недоторканність». Зроблено висновок, що загальним (родовим) є поняття 

«конституційний лад». Запропоновано об’єднати статті 109 та 110 та 

передбачити в єдиній статті (109) кримінальну відповідальність за посягання 

на конституційний лад України (умисне вчинення дій, спрямованих 

на насильницьку зміну конституційного ладу України). Запропоновано 

передбачити кримінальну відповідальність за публічні заклики до 

насильницької зміни конституційного ладу України або до розповсюдження 

матеріалів, які містять такі заклики, у ст. 109
1
 КК.  

На підставі аналізу міжнародних актів (зокрема, Конвенції РЄ 

про запобігання тероризму) зроблено висновок, що національне законодавство 

у частині криміналізації злочину, передбаченого у ст. 258
2
 КК, є неповною. 

З урахуванням термінологічного антитерористичного апарату запропоновано 

у диспозиції ст. 258
2
 КК замість терміна «терористичний акт» використати 

«терористична діяльність».  

У ст. 295 КК криміналізовано публічні заклики до масових заворушень 

(з певними редакційними розбіжностями стосовно дій, що утворюють склад 

масових заворушень згідно зі ст. 294 КК та зміст публічних наслідків у ст. 295 

цього Кодексу). 

У контексті триваючої кримінально-правової реформи (зокрема 

напрацювань робочої групи з питань розвитку кримінального права у складі 

Комісії з питань правової реформи) обґрунтована ідея про доцільність 

криміналізації публічних закликів до вчинення виключно злочинів, а не 
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кримінальних проступків. Зокрема, запропоновано виключити з диспозиції ч. 1 

ст. 299 КК вказівку на публічні заклики до жорстокого поводження з 

тваринами. 

Проаналізовано зміст понять «агресивна війна», «воєнний конфлікт», 

«геноцид» у міжнародно-правовому вимірі. Запропоновано розмежовувати 

склади КП, передбачених у статтях 109 та 110 КК, а також у ст. 436 цього 

Кодексу, що перебувають у відносинах конкуренції загальної та спеціальної 

норм. Запропоновано виключити з диспозиції ст. 436 КК вказівку на воєнний 

конфлікт. 

Розміщення матеріалів із публічними закликами на публічній дошці 

оголошень у соціальній мережі з вільним доступом необмеженому колу 

користувачів, а також у загальнодоступних групах соціальних мереж, 

відеохостингах тощо з можливістю перегляду таких публікацій необмеженій 

кількості осіб слід оцінювати як публічні заклики, а не як розповсюдження 

матеріалів, що їх містять. Надсилання інформації, що містить публічні заклики, 

у приватних повідомленнях окремим адресатам, не може кваліфікуватися як 

розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики. Розповсюдження 

матеріалів, що містять публічні заклики, має місце у випадку, коли 

обвинувачений здійснює масову розсилку смс-повідомлень або масову email-

розсилку, а також якщо обвинувачений надсилає кільком адресатам  

повідомлення, що містять публічні заклики. 

Публічні заклики відрізняються від розповсюдження матеріалів, що 

містять такі заклики, одночасністю сприйняття однієї публікації кількома 

адресатами: якщо з однією публікацією має можливість ознайомитися 

необмежене коло адресатів, то мають місце публічні заклики, а якщо 

обвинувачений направляє матеріали, що містять публічні заклики, значній 

кількості адресатів індивідуально (приватно), то має місце розповсюдження 

таких матеріалів. 



169 

 

Під зберіганням матеріалів, що містять публічні заклики, запропоновано 

розуміти умисні дії, спрямовані на те, щоб матеріали, які містять публічні 

заклики, перебували або безпосередньо в особи при собі, або у вибраному нею 

місці з метою недопущення їх псування та виявлення, а під виготовленням – 

умисні дії, що полягають у створенні матеріалів, які містять публічні заклики. 

Виготовлення та зберігання матеріалів, що містять публічні заклики 

передбачаються як альтернативні до інших діянь, що входять в обсяг родового 

поняття «публічні заклики», лише у статтях  258
2
, 295, 436, ч. 2 ст. 442 КК. 

А тому їх вчинення без власне публічних закликів повинно кваліфікуватися як 

закінчене КП. Запропоновано виключити з диспозицій статей 258
2
, 295, 436, 

ч. 2 ст. 442 цього Кодексу виготовлення та зберігання матеріалів, що містять 

публічні заклики. 

Об’єктивна сторона «цифрових» публічних закликів може полягати 

у пості публікації відповідного змісту, уподобанні публікації іншого 

користувача,  репості публікації відповідного змісту, коментуванні публікації 

іншого користувача соціальних мереж, що оцінюється як публічні заклики до 

вчинення злочинних дій у зв’язку з тим, що відповідна публікація копіюється 

на сторінку користувача, а з її змістом має можливість ознайомитися 

невизначена кількість осіб; розміщення публікацій із закликами до вчинення 

злочинних дій за допомогою месенджерів, призначених для миттєвого обміну 

повідомленнями (Viber, Telegram тощо).  

Охарактеризовано суб’єктивну сторону публічних закликів. Зроблено 

висновок, що публічні заклики характеризуються наявністю прямого умислу. 

Визнаючи особу винуватою у вчиненні публічних закликів, необхідно 

встановити, що вона усвідомлювала всі об’єктивні ознаки складу публічних 

закликів, у тому числі і здійснення їх публічно, а також бажала вчинити 

публічні заклики, у тому числі бажає зробити це публічно. Мета не є 

обов’язковою ознакою складу публічних закликів,  
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РОЗДІЛ 3 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ТА ПЕНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКЛИКІВ ДО ВЧИНЕННЯ 

ЗЛОЧИННИХ ДІЙ 

3.1 Диференціація кримінальної відповідальності за публічні заклики 

до вчинення злочинних дій 

Диференціація кримінальної відповідальності розглядається більшістю 

науковців як складова принципу справедливості у кримінальному праві. 

Н. О. Антонюк, розуміючи під диференціацією кримінальної відповідальності її 

варіативність на законодавчому рівні, описує взаємозв’язок  диференціації 

кримінальної відповідальності з принципом справедливості та вказує, 

що диференціація є тим фільтром, який обмежує судову дискрецію [24, с. 8]. 

Диференціація кримінальної відповідальності можлива різними способами. 

У Розділі 2 дисертації було відзначено, що першим рівнем диференціації 

кримінальної відповідальності за публічні заклики у чинному КК є закріплення 

відповідальності за їх учинення у самостійних статтях (публічні заклики до 

порушення конституційного ладу України, до терористичної діяльності, 

до масових заворушень, до агресивної війни та до геноциду). Водночас 

диференціація кримінальної відповідальності за публічні заклики на другому 

рівні здійснюється за допомогою кваліфікуючих ознак, під якими розуміються 

істотні обставини, які вказані у законі, характерні для частини злочинів 

відповідного виду та відображають типову ступінь суспільної небезпеки 

вчиненого та особи винного, яка значно змінена порівняно з суспільною 

небезпекою основного складу злочину та впливає на кваліфікацію вчиненого та 

міру відповідальності [224, с. 230], які є засобами диференціації кримінальної 

відповідальності [202, с. 230]. Відповідні ознаки «можуть бути 
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альтернативними або ж становити собою обов’язкове поєднання (комбінацію) 

кількох ознак» [224, с. 452].  

Згрупувавши кваліфікуючі ознаки за публічні заклики, охарактеризуємо 

їх. 

Кваліфікуючі ознаки, що характеризують ознаки об’єктивної сторони. 

Законодавець використовує ознаки, що позначають суспільно небезпечне 

діяння: публічні заклики, вчинені повторно (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 299), 

поєднання публічних закликів з розпалюванням національної чи релігійної 

ворожнечі (ч. 2 ст. 110). 

Повторність публічних закликів визначається на підставі положень 

Загальної частини КК (ст. 32). Ураховуючи положення ч. 3 вказаної статті, у 

ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 299 КК передбачено повторність тотожних 

КП, під якою розуміється вчинення особою злочинів, передбачених тією самою 

статтею Особливої частини КК. Наприклад, публічні заклики будуть 

кваліфікуватися за ч. 2 ст. 109 КК лише у тому випадку, коли особа раніше 

вчинила злочин, передбачений цією ж статтею. Вчинення різних злочинів 

(наприклад, передбачених статтями 109 та 110 КК) не утворює повторності, 

а кваліфікується за сукупністю. При цьому кваліфікуюча ознака повторності 

у разі вчинення другого зі злочинів обвинуваченому не інкримінується. 

Наприклад, саме так кваліфіковані дії обвинуваченого згідно з вироком 

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.11.2020 [97]. 

Для кваліфікації повторності публічних закликів необхідно встановити, 

що у вчиненому відсутні ознаки продовжуваного посягання (ч. 2 ст. 32 КК). 

Повторність як кваліфікуюча ознака складів злочинів, передбачених ч. 2 

ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 109 КК, має місце як у тому випадку, коли 

обвинувачений має судимість за вчинення першого злочину, так і тоді, коли він 

засуджений не був або коли судимість була знята чи погашена у встановленому 

законом порядку. Тобто, повторність у вказаних вище статтях охоплює як 
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власне повторність (без засудження), так і рецидив злочинів (повторність 

із засудженням). 

Якщо кримінальна відповідальність за публічні заклики 

не диференціюється законодавцем з урахуванням повторності, то вчинення 

особою кількох тотожних кримінальних правопорушень кваліфікується лише 

один раз за тією статтею Особливої частини КК, що містить ознаки складу КП, 

вчиненого особою. Факт повторності у такому разі враховується судом 

як обставина, що обтяжує покарання (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК). 

Вважаємо за доцільне використати повторність як кваліфікуючу ознаку 

для диференціації кримінальної відповідальності за публічні заклики. Водночас 

пропонуємо розширити розуміння повторності, передбачивши можливість 

інкримінування відповідної кваліфікуючої ознаки у випадку повторного 

вчинення обвинуваченим не лише тотожного, а й однорідного КП, яким 

вважаємо за доцільне визначити всі види публічних закликів, за вчинення яких 

пропонується передбачити відповідальність у КК.  

Публічні заклики, поєднані з розпалюванням національної чи релігійної 

ворожнечі (ч. 2 ст. 110 КК). Вказана кваліфікуюча ознака описує додаткове 

суспільно небезпечне діяння особи, що поєднане з первісним (власне 

публічними закликами). На думку Л. П. Брич, «… спосіб вчинення злочину, 

поєднання якого з діянням утворює певний склад злочину, є ознакою, 

залежною від суспільно небезпечного діяння, зміст якої визначається змістом 

суспільно небезпечного діяння. Тобто діяння об’єктивно є первинним відносно 

способу його вчинення… … законодавча конструкція, яка вказує на поєднання 

діяння зі способом вчинення злочину, як тим методом, яким воно вчиняється, є 

одиничним складом злочину. Застосування способу передбаченого одночасно 

як ознака іншого складу злочину не вимагає кваліфікації вчиненого 

за сукупністю» [38, с. 126–127]. З урахуванням значення слова «поєднаний» 

в українській мові, а також правил формальної логіки, законодавча конструкція 

з використанням вказаного слова означає зв’язок між самостійними явищами, 
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які можуть існувати самостійно один від одного (публічні заклики – з одного 

боку та розпалювання національної чи релігійної ворожнечі – з іншого). 

Д. І. Масол, навпаки, розглядає «публічні заклики до приниження, 

обмеження прав, в тому числі – переселення в інші регіони або вигнання 

за межі країни представників певних етнічних чи расових груп, чи вчинення 

інших дій екстремістського характеру; виготовлення та розповсюдження 

матеріалів подібного змісту» «конкретними проявами дій, спрямованих на 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, 

а також на приниження національної честі та гідності [210, с. 168]. 

На думку цієї дослідниці, мотив расової, національної чи релігійної 

нетерпимості – це «внутрішні спонукання, засновані на стійких почуттях 

ненависті, помсти, заздрощів до певної соціальної групи (раси, нації, релігійної 

спільноти)», а «злочин, скоєний по відношенню до конкретного потерпілого, 

має бути кваліфікований як такий, що вчинений з мотивів расової, національної 

чи релігійної нетерпимості: а) якщо винний зневажає представників іншої раси, 

нації або релігії, вважає їх «неповноцінними» у порівнянні з власною персоною 

як представника «вищої раси», «кращої нації» або «єдино вірної релігії» і, 

скоюючи злочин, намагається показати свою перевагу та / або образити 

потерпілого у зв’язку з його належністю до певної соціальної групи; б) якщо 

у винного через заздрість до реальних або уявних переваг значної спільноти 

людей іншої раси, національності або прихильників іншої релігії, виникає 

бажання усунути джерело заздрості; в) якщо винний, не маючи можливості 

помститися особі, котра завдала шкоду йому чи його близьким, переносить своє 

бажання помститися на людей, які належать до тієї ж національності, раси, 

релігії, що і безпосередній кривдник винного, і, скоюючи злочин, реалізує таку 

помсту; г) якщо злочин вчинюється в рамках конфлікту великих спільнот 

людей, коли всі «свої» ненавидять всіх «чужих» або за всіх «своїх» мстять всім 

«чужим» [210, с. 131]. 
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На наш погляд, з метою уніфікації законодавчих конструкцій та для 

забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності доцільно 

відмовитися від кваліфікуючої ознаки, що розглядається. Принципу 

справедливості кримінальної відповідальності, на наш погляд, відповідає 

кваліфікація публічних закликів та розпалювання, наприклад, національної 

ворожнечі, за сукупністю зі ст. 161 КК.  

Кваліфікуючою ознакою, що позначає суспільно небезпечні наслідки 

публічних закликів є спричинення загибелі людей або інші тяжкі наслідки (ч. 3 

ст. 109). На наш погляд, самі по собі публічні наслідки не можуть спричиняти 

вказані наслідки. Така ознака помилково названа законодавцем як кваліфікуюча 

стосовно публічних закликів та не передбачена стосовно інших видів публічних 

закликів у чинному КК. Загибель людей або інші тяжкі наслідки можуть бути 

спричинені діями, передбаченими у ч. 1 ст. 109 цього Кодексу.  

Кваліфікуючими ознаками публічних закликів, що позначають спосіб їх 

учинення, є вчинення їх з особливою жорстокістю (ч. 3 ст. 299) та активним 

способом (ч. 3 ст. 299). Диференціація кримінальної відповідальності 

за вчинення публічних закликів з урахуванням вказаних ознак здійснена 

помилково, оскільки особливо жорстокий та активний способи можуть 

стосуватися виключно жорстокого поводження з тваринами, а не публічних 

закликів до вчинення відповідних дій. 

Кваліфікуючою ознакою публічних закликів, що позначає знаряддя є 

вчинення злочину з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 109, ч. 2 

ст. 258
2
). Регулювання діяльності ЗМІ здійснюється Законами «Про 

інформацію» [281], «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» [277], «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів» [275], «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової 

інформації» [283] тощо.  
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Так, відповідно до ст. 2 Закону «Про інформацію» ЗМІ – це засоби, 

призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної 

інформації, а масова інформація – це інформація, що поширюється з метою її 

доведення до необмеженого кола осіб [281]. Згідно зі ст. 1 Закону «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» під нею розуміються 

періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною 

назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року 

на підставі свідоцтва про державну реєстрацію [277]. Водночас аудіовізуальний 

(електронний) ЗМІ – це організація, яка надає для масового приймання 

споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних 

сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв, 

а аудіовізуальною інформацією визнаються будь-які сигнали, що сприймаються 

зоровими і слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як 

повідомлення про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також 

коментарі (думки) про них, що передаються за допомогою зображень та звуків 

(ст. 1 Закону «Про телебачення і радіомовлення» [289]. 

Як вбачається з наведених вище визначень, не можна однозначно 

відповісти на запитання, чи належить Інтернет до ЗМІ. За словами 

американського дослідника Д. Карузо, у кіберпросторі будь-хто може 

оголосити себе журналістом або, принаймні, видавцем, який створює власні 

публікації й поширює їх світом одним кліком [2]. Погодимося з О. В. Самуляк, 

на думку якої «світова павутина World Wide Web насичена 

найрізноманітнішими ресурсами: електронними магазинами, віртуальними 

іграми, сайтами, на яких пропонують надання певних послуг, віртуальними 

мапами, чатами, службами знайомств і, в тому ж числі, медіа-ресурсами, котрі 

ідентифікувати в такому насиченні ресурсів буває дуже складно. Через 

наявність у мережі різних ресурсів можна стверджувати, що сам по собі 

Інтернет не є засобом масової комунікації, а лише особливим віртуальним 

простором, який інтегрує в собі різні канали, у тому числі й медійні. Однак 
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постає проблема, які саме ресурси в Інтернеті віднести до медіа, адже 

в електронному просторі критерії ЗМК дещо розмиті» [314, с. 35]. 

З проаналізованих нами вироків вбачається, що у випадку, коли публічні 

заклики здійснюються через мережу Інтернет, а у відповідних статтях 

Особливої частини КК вказана така кваліфікуюча ознака, як публічні заклики 

з використанням ЗМІ, суди інкримінують обвинуваченим цю ознаку. 

Ідентифікація Інтернет-мереж як ЗМІ має місце і у випадку, коли законодавець 

не диференціює кримінальну відповідальність за публічні заклики 

з урахуванням їх учинення з використанням ЗМІ (наприклад, ст. 110 КК). Суди 

мотивують таке рішенням наступним: посиланням на ч. 2 ст. 22 Закону «Про 

інформацію» [86]; вказівкою на те, що Інтернет – це аудіовізуальний 

(електронний) ЗМІ [97]; обґрунтуванням окремих ознак ЗМІ (звернення до 

масової аудиторії та доступність необмеженому колу осіб [55; 56], 

призначеність для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної 

інформації [87]). 

Як зазначалося нами у підрозділі 2.4, публічні заклики здебільшого 

поширюються через соціальні мережі. На наш погляд, такі мережі не є ЗМІ, 

оскільки «не мають власної технологічної бази. Засіб, що дозволив їх існування, 

– Інтернет, тому функціонувати й розвиватися вони зобов’язані за його 

законами та відповідно до його можливостей» [142, с. 124]. Проте у зарубіжній 

та вітчизняній журналістиці соціальні мережі відносяться окремими 

дослідниками до ЗМІ [169, с. 98–105; 359, c. 167–169]. Як вдало зазначає 

К. В. Дубнік, кожна особиста сторінка в межах соціальної мережі не є 

повноцінним ЗМІ, вона створюється з іншою метою: підтримувати й 

відновлювати дружні й ділові зв’язки, самовиражатися, об’єднуватися в групи 

за інтересами, обмінюватися медіаданими (фотографіями, аудіо- і 

відеозаписами)» [142, с. 124]. 

Попри ідентифікацію широким загалом Інтернет-мереж як ЗМІ, 

їх віднесення до ЗМІ з юридичної точки зору є невірним, а тому кваліфікація 
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публічних закликів через мережу Інтернет як вчинених з використанням ЗМІ 

недопустимо. 

У зарубіжному кримінальному кваліфікуючою ознакою публічних 

закликів визнається вчинення їх з використанням ЗМІ або глобальної 

комп’ютерної мережі Інтернет (КК Білорусі [339], Киргизії [338], 

Таджикистану [340], Узбекистану [342]), електронних або інформаційних 

телекомунікаційних мереж, у тому числі мережі «Інтернет» (КК РФ [343], 

Туркменістану [341]).   

Пропонуємо змінити редакційно кваліфікуючу ознаку, 

що характеризується, вказівкою на вчинення публічних закликів 

з використанням ЗМІ або мережі Інтернет. Окрім того, пропонуємо вказану 

кваліфікуючу ознаку передбачити для всіх видів публічних закликів. 

Кваліфікуючою ознакою публічних закликів, що позначає обстановку 

є вчинення дій у присутності малолітнього чи неповнолітнього (частини 2, 3 

ст. 299). Вказана ознака помилково визнана законодавцем такою, 

що диференціює кримінальну відповідальність за вчинення публічних закликів, 

оскільки не збільшує ступінь суспільної небезпеки вчиненого.  

Кваліфікуючі ознаки, що визначають ознаки суб’єкта вчинення публічних 

закликів. Відповідна кваліфікуюча ознака виокремлюється у ч. 2 ст. 109 та ч. 2 

ст. 110 КК – вчинення публічних закликів представником влади. Аксіоматичним 

є віднесення представників влади до службових осіб, що визначається у ч. 3 

ст. 18 та примітці ст. 364 КК. До представників влади належать, зокрема, 

працівники державних органів та їх апарату, які наділені правом у межах своєї 

компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов’язкові для 

виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої 

належності чи підлеглості [288]. Таке ж розуміння вказаного виду службових 

осіб має місце у теорії кримінального права України [206, с. 111–130]. Таким 

чином, інші службові особи, які належать до тих, що виконують 

адміністративно-господарські чи організаційно-розпорядчі функції, 
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не є представниками влади, а топу кримінальна відповідальність таких осіб 

за публічні заклики настає за основний вид складу злочину. 

У проаналізованих нами вироках обвинуваченим не ставилася у вину 

кваліфікуюча ознака, що характеризується. Вчинення кримінального 

правопорушення представником влади окрім статей 109 та 110 КК 

використовується для диференціації кримінальної відповідальності за злочин, 

передбачений у ст. 436
1
 КК. 

На наш погляд, диференціація кримінальної відповідальності за публічні 

заклики з урахуванням службового статусу особи, яка вчинила відповідне КП, 

потрібна. Однак формулювання відповідної кваліфікуючої ознаки слід змінити, 

взявши за приклад відповідні формулювання у КК зарубіжних держав: публічні 

заклики, вчинені особами, які обіймають вищі державні посади (КК Вірменії 

[6], Білорусі [339]), особами, які обіймають відповідальне становище 

(КК Киргизії) [338], посадовою особою, яка обіймає відповідальну державну 

посаду (КК Казахстану [9]), особою, яка обіймає державну посаду РФ або 

державну посаду суб’єкта РФ  (КК РФ [343]), службовими особами 

(КК Таджикистану [340]). 

Ураховуючи термінологію чинних нормативно-правових актів, у тому 

числі КК (примітка до статті 368), кваліфікуючою ознакою публічних закликів 

доцільно визнати вчинення їх службовою особою, яка займає відповідальне 

та особливо відповідальне становище». Відповідна кваліфікуюча ознака 

повинна використовуватися для диференціації кримінальної відповідальності за 

всі публічні заклики до вчинення злочинних дій, що пропонуються у цій праці. 

Вчинення публічних закликів у співучасті, а саме групою осіб (ч. 3 ст. 299), 

групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 109) та організованою групою (ч. 2 

ст. 110). Вказані кваліфікуючі ознаки необхідно розуміти у значенні 

відповідних форм співучасті (ст. 28 КК). Використовується ця ознака для 

диференціації кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення 
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злочинних дій у зарубіжному кримінальному законодавстві [8; 338; 9; 340; 341; 

342]. 

Кваліфікація публічних закликів, вчинених у співучасті, мала місце 

у судовій практиці. Наприклад, за вироком Ленінського районного суду 

м. Миколаєва від 19.06.2017, як розповсюдження матеріалів до вчинення 

публічних закликів, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 

КК), було кваліфіковано дії семи осіб, які попередньо домовився 

про протиправну поведінку. Відповідно до попередньої домовленості між 

вказаними особами було розподілено ролі: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створювали 

та редагували текст і зображення листівок, оформляли макет тексту 

та друкували його, ОСОБА_10 – придбавав засоби для розклеювання листівок, 

ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 – розклеювали 

листівки.  ОСОБА_9 передала листівки ОСОБА_6 та ОСОБА_5. Всі вказані 

особи, окрім ОСОБА_9, були визнані учасниками групи осіб за попередньою 

змовою, а їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 КК [70]. Вказаний вирок 

оскаржувався прокурором в апеляційному порядку. В обґрунтування своїх 

доводів послався на те, що судом невірно визначено роль ОСОБА_7 у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК, який фактично 

є співорганізатором вказаного злочину, оскільки саме він залучив до вчинення 

злочину пособника ОСОБА_9 та схиляв до прийняття участі у розповсюдженні 

листівок іншу особу [95]. Вказані рішення оскаржувалися до ВС, однак не 

у частині кваліфікації, а стосовно вибору засобу кримінально-правового 

реагування на КП [263]. На наш погляд, місцевий суд правильно кваліфікував 

дії обвинувачених як такі, що вчинені за попередньою змовою групою осіб, 

оскільки з фактичних обставин справи випливає як наявність попередньої 

домовленості кількох суб’єктів на вчинення публічних закликів, так і чіткий 

розподіл функцій між ними. Водночас ОСОБА_9 був визнаний пособником цієї 

групи осіб, оскільки він не входив до її складу, а лише сприяв вчинення 

відповідного злочину. А тому його дії правильно були кваліфіковані як 
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пособництво публічним закликам, вчиненим за попередньою змовою групою 

осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК). 

З метою вдосконалення диференціації кримінальної відповідальності 

шляхом використання кваліфікуючих ознак складів КП у теорії кримінального 

права пропонуються критерії їх законодавчої регламентації. Так, на думку 

Л. Л. Круглікова та Т. А. Лєснієвськи-Костаревої, це: істотний вплив 

кваліфікуючої ознаки на ступінь суспільної небезпеки; відносна поширеність 

обставини (вона не повинна носити одиничного характеру і одночасно не може 

супроводжувати вчинення більшості КП певного виду); зв’язок відповідної 

обставини з вчиненим КП або одночасно з вчиненим злочином і особою 

винного [192, с. 43-48; 202, с. 253-268]. Т. А. Лєснієвськи-Костарева пропонує 

також змістовно-формальні критерії до кваліфікуючих ознак складу КП: 

1) формулювання в абстрактній формі; 2) зміна типового покарання у санкціях 

статей КК з урахуванням відповідної ознаки. Ця дослідниця виокремлює такі 

додаткові критерії законодавчої регламентації кваліфікуючих ознак: 

урахування правосвідомості суспільства і ставлення громадської думки 

до посилення кримінальної репресії, традиції правового регулювання, практика 

застосування таких ознак [202, с. 253–272]. І. І. Присяжнюк обґрунтовано 

доповнює перелік критеріїв законодавчої регламентації кваліфікуючих ознак 

складів КП урахуванням позитивного досвіду кримінального законодавства 

зарубіжних держав [267, с. 136]. 

Як вбачається з наведеного аналізу кваліфікуючих ознак, 

що використовуються законодавцем для диференціації кримінальної 

відповідальності за публічні заклики, вказаним вище критеріям відповідають 

такі ознаки, як публічні заклики: вчинені повторно; з використанням ЗМІ 

або мережі Інтернет; вчинені службовою особою, яка займає відповідальне або 

особливо відповідальне становище; вчинені групою осіб за попередньою 

змовою або організованою групою. Ці ознаки повинні використовуватися для 
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диференціації кримінальної відповідальності за всі види публічних закликів, що 

пропонувалося виокремити у цій праці.. 

З урахуванням структури та формулювання статей чинного КК такі 

кваліфікуючі ознаки потрібно розмістити у самостійних частинах статей. Так, 

у ч. 2 доцільно закріпити такі ознаки, як вчинення публічних закликів 

повторно, групою осіб за попередньою змовою, з використанням ЗМІ чи мережі 

Інтернет, або службової особою, яка займає відповідальне становище, а в ч. 3 – 

публічні заклики, вчинені організованою групою або службовою особою, яка 

займає особливо відповідальне становище.  

Відповідно до проєкту КК, що розроблений робочою групою з питань 

розвитку кримінального права у складі Комісії з питань правової реформи 

[291], кваліфікуючі ознаки відповідних структурних частин Особливої 

частини КК пропонується передбачити наскрізними, які диференціюють 

кримінальну відповідальність за всі КП, що буде вміщено у цій структурній 

частині. Тому у всіх структурних частинах КК, в яких передбачатиметься 

кримінальна відповідальність за публічні заклики до вчинення злочинних 

дій, потрібно вказати на вказані вище кваліфікуючі ознаки із зазначенням 

градації та впливу на покарання, що може бути призначене за його 

вчинення. Кожна група кваліфікуючих ознак, що доцільно закріпити 

у частинах 2 та 3 статей КК, в яких пропонувалося передбачити кримінальну 

відповідальність за публічні заклики, повинні на ступінь (відповідно) 

збільшувати тяжкість відповідних злочинів. 

Таким чином, кримінальна відповідальність за публічні заклики 

у більшості своїй є варіативною та характеризується її детальною 

диференціацією. Запропоновано уніфікувати кваліфікуючі ознаки, 

з використанням яких диференційовано кримінальну відповідальність 

за публічні заклики, передбачивши ними публічні заклики: вчинені повторно; 

з використанням ЗМІ або мережі Інтернет; вчинені службовою особою, 
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яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище; вчинені 

групою осіб за попередньою змовою або організованою групою.  

3.2 Караність публічних закликів до вчинення злочинних дій 

КК, виконуючи завдання з охорони порядку суспільних відносин, окрім 

визначення самих суспільно небезпечних діянь, встановлює й покарання, 

які застосовуються до осіб, що їх вчинили (ч. 2 ст. 1 КК). Основною формою 

реалізації кримінальної відповідальності є покарання. Не можна забувати і про 

додаткові форми реалізації кримінальної відповідальності, до яких належить, 

зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від 

покарання. Реалізація кримінальної відповідальності залежить від санкції, яка 

передбачається у будь-якій статті Особливої частини КК.  

Не заглиблюючись у дискусію з приводу належності санкції до елементів 

кримінально-правової норми [172, с. 17; 35, с. 61–62] чи статті [137, с. 135], або 

у розгляд вказаного поняття у вузькому та широкому значеннях [170, с. 51], 

погодимося з О. О. Книженко, яка вказує, що «санкція статті визначає типове 

покарання за скоєння передбаченого даною статтею злочину, а санкції 

кримінально-правових норм включають окремі положення Загальної частини 

кримінального закону» [170, с. 51]. Адже аналіз лише санкцій статей Особливої 

частини КК, без урахування положень Загальної частини цього Кодексу, є 

методологічно неповним. 

Санкція кримінально-правових норм за публічні заклики є основою 

поділу вказаних КП на види. Відповідно до ст. 12 КК проступками є такі види 

публічних закликів: до вчинення дій, що загрожують громадському порядку 

(ст. 295 КК) та до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з 

тваринами (ч. 1 ст. 299 КК). Всі інші публічні заклики законодавцем віднесено 

до нетяжких злочинів (частини 2, 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 110, частини 1, 2 
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ст. 258
2
, ч. 2 ст. 299, ст. 436, ч. 2 ст. 442), до тяжких злочинів (ч. 2 ст. 110, ч. 3 

ст. 299), до особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 110).  

Законодавець, конструюючи санкції статей за публічні заклики, 

використовує й певні види санкцій. «У кримінально-правовій доктрині 

розрізняють такі види санкцій: неконкретизовані, абсолютно визначені та 

відносно визначені, безпосередньо визначені та опосередковано визначені 

(відсильні), альтернативні та безальтернативні (одиничні), прості та 

кумулятивні (складні або сумарні)» [219, с. 80]. «...Кількість видів покарань, які 

законодавець передбачає у відповідному розділі Особливої частини КК, 

зумовлена не лише різним характером і ступенем суспільної небезпеки певних 

видів злочинів, а й мотивами їх вчинення, суб’єктами злочинів тощо» [219, 

с. 41]. 

Всі санкції за публічні заклики є альтернативними. При цьому типові 

санкції статей про публічні заклики (прості склади КП) представлені п’ятьма 

основними покараннями: штраф (ст. 295, ч. 1 ст. 299) – 2 санкції, виправні 

роботи (ч. 1 ст. 258
2
, ст. 436) – 2 санкції, арешт (ч. 1 ст. 258

2
, статті 295, 299, 

436, ч. 2 ст. 442) – 5 санкцій, обмеження волі (ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 258
2
, 295, ч. 1 

ст. 299, 436, ч. 2 ст. 442) – 6 санкцій, позбавлення волі на певний строк (ч. 1 

ст. 109, ч. 1 ст. 110,  ч. 1 ст. 258
2
, ст. 436, ч. 2 ст. 442) – 5 санкцій.  

Для побудови типових санкцій кваліфікованих складів публічних 

закликів використовуються такі основні види покарань: обмеження волі (ч. 2 ст. 

109, ч. 2 ст. 258
2
, ч. 2 ст. 299) – 3 санкції, позбавлення волі (ч. 2 ст. 109, частини 

2, 3 ст. 110, ч. 2 ст. 258
2
, частини 2, 3 ст. 299) – 6 санкцій. 

Три санкції основних складів та п’ять кваліфікованих складів публічних є 

кумулятивними та передбачають можливість застосування додаткових 

покарань у виді конфіскації майна (частини 1, 2 ст. 109, частини 1, 2, 3 ст. 110, 

частини 1, 2 ст. 258
2
), позбавлення права обіймати певні посади або займатися 

певною діяльністю (ч. 2 ст. 258
2
). Додаткове покарання у виді конфіскації 

майна є факультативним у всіх вказаних санкціях, оскільки може призначатися 
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на розсуд суду. Додаткове покарання  у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю є обов’язковим, а його розмір 

вказується в усьому діапазоні загального виду покарання, визначеного у ч. 1 

ст. 55 КК (від 1 до 3 років). 

Характеризуючи кримінально-правові санкції, будемо послуговуватися 

такою термінологією, як «загальний вид покарання» у розумінні виду 

покарання, регламентованого у статті Загальної частини КК, та «типовий вид 

покарання» у значенні того виду покарання, що передбачається у санкції статті 

Особливої частини КК за вчинення конкретного виду КП. 

Як вбачається з додатку Г за два види публічних закликів законодавець 

передбачає основні покарання у виді штрафу розміром: до 50 НМДГ (ч. 1 

ст. 295) та від 1000 до 3000 НМДГ (ч. 1 ст. 299). Ураховуючи розмір загального 

виду покарання у виді штрафу (ч. 1 ст. 53 КК), нижньою межею розміру 

покарання у виді штрафу у ч. 1 ст. 295 КК – 30 НМДГ. 

У санкціях ч. 1 ст. 295 та ч. 1 ст. 299 КК розмір типового покарання у виді 

штрафу визначений законодавцем з нижньої частини загального покарання. 

Однак за публічні заклики до масових заворушень передбачено значно менший 

розмір максимального покарання у виді штрафу порівняно з публічними 

закликами до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження 

з тваринами. Таким чином, з погляду законодавця, другий з вказаних 

проступків є більш суспільно небезпечним порівняно з першим, з чим 

погодитися складно. Всі інші види основних покарань, що передбачені 

законодавцем за вчинення публічних закликів, передбачених у ч. 1 ст. 295 та 

у ч. 1 ст. 299 КК однакові за розміром. Окрім того, публічні заклики до масових 

заворушень стосуються, як було вказано вище, такого злочину, як власне масові 

заворушення (ст. 294 КК), санкція за вчинення якого передбачає покарання 

у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. За жорстоке поводження 

з тваринами (ч. 1 ст. 299 КК), що передбачене як альтернативне діяння 

з публічними закликами до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого 
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поводження з тваринами в одній частині вказаної статті, передбачене 

альтернативно до штрафу покарання у виді арешту на строк до 6 місяців або 

обмеженням волі на строк до 3 років. Таким чином, розмір штрафу за публічні 

заклики повинен корелюватися з видами та розміром інших видів покарань, що 

передбачаються за вчинення протиправних дій, які становлять зміст публічних 

закликів.  

Звертаємо увагу на те, що публічні заклики мають менший ступінь 

суспільної небезпеки порівняно з типи протиправними діяннями, до яких 

закликають обвинувачені та кримінальна відповідальність за які передбачена 

у самостійних статтях Особливої частини КК. Тому й в одній частині статті 

не можуть передбачатися як альтернативні діяння публічні заклики та власне 

протиправна поведінка, яка становить зміст публічних закликів (як це має місце 

у ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 299).  

Покарання у виді виправних робіт передбачено у санкції двох видів 

публічних закликів: у ч. 1 ст. 258
2 

та ст. 436 КК. Ураховуючи його загальний 

розмір (ч. 1 ст. 57 КК), покарання у виді виправних робіт у санкціях, що 

аналізуються, передбачені у всьому можливому діапазоні загального розміру 

покарання: від 6 місяців до 2 років. Покарання у виді арешту встановлюється 

законодавцем у п’яти санкціях статей (основні склади публічних закликів): ч. 1 

ст. 258
2
, ст. 295, ч. 1 ст. 299,  ст. 436, ч. 2 ст. 437 КК. Ураховуючи його 

загальний розмір (ч. 1 ст. 60 КК), покарання у виді арешту у санкціях, що 

аналізуються, передбачені в усьому діапазоні загального розміру покарання: від 

1 до 6 місяців.  

Покарання у виді обмеження волі вказано законодавцем у санкціях 

чотирьох основних складів публічних закликів: ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 258
2
, ст. 295, 

ч. 1 ст. 299. Верхньою межею покарання у виді обмеження волі за вчинення 

публічних наслідків однаковий та становить 3 роки. Ураховуючи його 

загальний розмір (ч. 2 ст. 61 КК), мінімальна межа покарання в усіх вказаних 

санкціях статей, становить 1 рік. Як вбачається з аналізу розміру покарання 
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у виді обмеження волі у санкціях, що аналізуються, він обирається 

законодавцем з нижньої частини вказаного загального покарання (від 

мінімальної межі – 1 рік, до медіани загального розміру покарання – 3 роки). 

Таким чином, законодавець установив максимальну межу покарання у виді 

обмеження волі з нижньої частини загального покарання у виді обмеження волі 

(від 1 року до його медіани – 3 років). 

З додатку Г вбачається, що санкції ст. 436 та ч. 2 ст. 442 КК передбачають 

альтернативно основні покарання у виді арешту та позбавлення волі, які 

займають у системі покарань восьму та одинадцяту позиції (ст. 51 КК). 

Водночас під час конструювання вказаних санкцій законодавець не зазначив 

у них покарання у виді обмеження волі (дев’ята позиція у системі покарання – 

ст. 51 КК). На наш погляд, ураховуючи необхідність однакового підходу до 

караності публічних закликів, вважаємо за доцільне доповнити санкції ст. 436 

та ч. 2 ст. 442 КК вказівкою на таке основне покарання, як обмеження волі на 

строк до 3 років. 

Покарання у виді позбавлення волі використовується для конструювання 

санкцій статей, що передбачають відповідальність за всі види публічних 

закликів, що є злочинами. При цьому межі типового покарання у виді 

позбавлення волі визначені по-різному: до 3 років (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258
2
, 

ст. 436), від 3 до 5 років (ч. 1 ст. 110), до 5 років (ч. 2 ст. 442 КК). Ураховуючи 

загальний розмір цього покарання (ч. 2 ст. 63 КК), мінімальна межа типового 

розміру покарання у вказаних санкціях становить 1 рік. 

Порівнюючи, насамперед, розміри покарання у виді позбавлення волі 

за вчинення злочинів, передбачених статтями 109 та 110 КК, які фактично є 

однаковими за ступенем суспільної небезпеки, вбачається, що законодавець 

таку обставину не врахував та встановив, що більший ступінь суспільної 

небезпеки мають публічні заклики, передбачені у ч. 1 ст. 110 КК порівняно 

з публічними закликами, відповідальність за які передбачена у ч. 2 ст. 109 

цього Кодексу. Причиною наявності цього дисбалансу санкцій є така вада 
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законодавчої техніки, про яку вже йшлося вище. Публічні заклики до 

протиправної поведінки та сама протиправна поведінка передбачені як 

альтернативні в одній частині ст. 110 КК.  

Проаналізувавши санкції статей, в яких передбачається кримінальна 

відповідальність за публічні заклики та власне за протиправну поведінку, яка 

становить зміст таких закликів, доходимо висновку про певний дисбаланс 

у частині визначення розмірів типових покарань за вчинення публічних 

закликів. Мова йде про випадки, коли публічні заклики та сама протиправна 

поведінка криміналізовані у різних статтях або у різних частинах статей 

Особливої частини КК. 

Так, у ч. 1 ст. 109 КК за дії, вчинені з метою насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (зміст 

публічних закликів), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 

від 5 до 10 років, тоді як за публічні заклики до вказаної злочинної поведінки – 

на строк від 1 до 3 років. Таким чином, законодавець за публічні заклики 

визначив розмір покарання у виді позбавлення волі з таким коефіцієнтом: 

5 (для нижньої межі), 3 (для верхньої межі), 4 (для медіани). 

У ст. 258 КК за терористичний акт передбачено покарання у виді 

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, а за публічні заклики до вчинення 

терористичного акту – від 3 до 5 років. Таким чином, законодавець за публічні 

заклики у цьому  випадку визначив розмір покарання у виді позбавлення волі 

з таким коефіцієнтом: 1,6 (для нижньої межі), 2 (для верхньої межі), 

2 (для медіани). 

У ч. 1 ст. 442 КК за геноцид передбачено покарання у виді позбавлення 

волі на строк від 5 до 10 років, а за публічні заклики до геноциду – від 

3 до 5 років. Таким чином, законодавець за публічні заклики у цьому  випадку 

визначив розмір покарання у виді позбавлення волі з таким коефіцієнтом: 

5 (для нижньої межі), 2 (для верхньої межі), 2 (для медіани) покарання у виді 

позбавлення волі. 
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Отже, у проаналізованих вище випадках законодавцем обрано різне 

якісне співвідношення між розмірами покарання у виді позбавлення волі за 

публічні заклики та за саму протиправну поведінку, яка становить зміст 

публічних закликів. На наш погляд, така ситуація має бути виправлена, а під 

час конструювання санкцій статей Особливої частини КК (за умови наявності 

саме такої структури цього Кодексу) доцільно визначати співвідношення 

розмірів покарань, що передбачаються за публічні заклики та протиправну 

поведінку, що становить зміст таких закликів, з використанням однакових 

коефіцієнтів. 

У трьох статтях законодавець сконструював санкції за публічні заклики 

як кумулятивні, закріпивши застосування таких додаткових покарань у виді 

конфіскації майна (частини 1 та 2 ст. 109, частини 1, 2 та 3 ст. 110, частини 1, 2 

ст. 258
2
 КК) та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю (ч. 1, 2 ст. 258
2
 КК). При цьому додаткове покарання у виді 

конфіскації майна передбачене законодавцем як факультативне. З тлумачення 

ч. 2 ст. 59 КК, яка визначає загальний вид покарання у виді конфіскації майна, 

за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України та громадської 

безпеки цей вид покарання може бути призначений за вчинення відповідних 

злочинів незалежно від ступеня тяжкості, проте вони повинні бути обов’язково 

корисливими.  Тому й у санкціях, що аналізуються, законодавець урахував 

вказане законодавче положення, оскільки передбачив покарання у виді 

конфіскації майна додатковим факультативним, допускаючи можливість його 

непризначення судом. Додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років передбачено  

додатковим необов’язковим у санкції ч. 2 ст. 258
2
 КК. Відповідно до ч. 1 ст. 55 

цього Кодексу діапазон розміру типового розміру вказаного покарання 

повністю відповідає діапазону загального виду покарання.   

Реальний стан призначення судами покарань за вчинення публічних 

закликів визначити складно, оскільки на сьогодні відсутні статистичні дані 
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стосовно фактів засудження за вчинення вказаних КП, а також призначення 

покарань за їх вчинення. Водночас саме покарання, що призначається 

за вчинення КП, є індикатором правильності вибору законодавцем його міри 

(виду та розміру).  

Ураховуючи те, що у судовій практиці з вивчених нами рішень судів 

діяння винуватих осіб здебільшого кваліфікувалися за відповідною частиною 

ст. 110 КК, то й аналіз санкції відповідної статті з урахуванням підходів 

практики здійснювалося саме стосовно цього виду публічних закликів. 

Засуджуючи осіб за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК, 

суди зазвичай призначали покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 

(близько 88%). В інших випадках вказане покарання призначалося на строк 4 

роки та 5 років. Як вказує Е. Ф. Побєгайло, у більшості випадків (50–60%) суди 

призначають покарання ближче до нижньої межі санкції, і досить рідко – 

близько до максимуму санкцій (5–6%). Призначення судами покарання ближче 

до однієї з меж (верхньої або нижньої) буде означати, що санкція не погоджена. 

При цьому чим більше призначається максимальних покарань, тим більше 

підстав стверджувати, що санкція цієї кримінально-правової норми «занижена», 

а чим більше призначається мінімальних покарань, тим більше підстав 

стверджувати, що санкція норми «завищена» [258, с. 26, 115]. Як вбачається 

з аналізу судової практики, суди призначали за вчинення публічних закликів (ч. 

1 ст. 110 КК) покарання у виді позбавлення волі з нижньої межі типового 

покарання. Це може означати, судячи з наведених вище цитат, що розмір 

покарання у виді позбавлення волі, визначений законодавцем у санкції ч. 1 ст. 

110 КК, є завищеним та не відображає суспільної небезпеки відповідного 

злочину. 

Ще одним показником того, що розмір покарання за публічні заклики 

обрано законодавцем без урахування суспільно небезпеки відповідних 

протиправних дій свідчить і часте застосування судами ст. 75 КК (звільнення 

від відбування покарання з випробуванням). Такі випадки свідчать (звісно, 
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ураховуючи певні недоліки практики застосування такого виду звільнення) 

про недосконалість законодавчих меж покарання [202, с. 350]. Так, за вчинення 

публічних закликів, передбачених ч. 1 ст. 110 КК, суди призначали 

обвинуваченим покарання із застосуванням ст. 75 КК у 96% судових рішень. 

Вказане може свідчити або про помилки у судовій практиці у цій частині, 

або про вади розміру покарання у виді позбавлення волі, вибраного 

законодавцем.  

В одному кримінальному провадженні ВС сформулював важливу правову 

позицію, відповідно до якої у в разі кваліфікації дій осіб за публічні заклики 

у сфері охорони національної безпеки України слід виважено ставитися до 

застосування ст. 75 КК, оскільки злочин, які вчинили винуваті, має підвищену 

суспільну небезпеку в умовах проведення АТО і розповсюдження агресії РФ 

проти територіальної цілісності України, а обвинувачені своїми протиправними 

діями підривали основи національної безпеки та, крім ідейних переконань, 

прагнули фінансової підтримки РФ, держави-агресора [113, с. 62]. Вказана 

правова позиція міститься у постанові ВС у справі № 489/7957/15-к [263]. 

Ураховуючи розробку в Україні нового КК, про що вже йшлося 

у відповідній праці, вважаємо за доцільне віднести публічні заклики 

до злочинів другого (штраф у розмірі від 1000 до 2000 розрахункових одиниць 

або ув’язнення на строк від двох до трьох років) або третього (штраф у розмірі 

від 2000 до 3000 розрахункових одиниць або ув’язнення на строк від трьох 

до чотирьох років) ступеня тяжкості. Однак це потребує додаткового вивчення 

та обґрунтування.   

Отже, у цьому підрозділі було запропоновано теоретичне узагальнення 

проблеми визначення міри покарання (виду та розміру) за публічні заклики до 

вчинення злочинних дій. Запропоновано конкретні пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення формулювання санкцій за публічні заклики до протиправної 

поведінки як під час поточної нормотворчості, так і під час кодифікації 

кримінального законодавства України на сучасному етапі. 
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Висновки до розділу 3 

Дослідження проблеми диференціації кримінальної відповідальності та 

пеналізації публічних закликів дозволило дійти таких висновків. 

Розглянуто питання диференціації кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинних дій на другому рівні, які здійснюється законодавцем за 

допомогою кваліфікуючих ознак. 

Кваліфікуючі ознаки, що на сьогодні є засобом диференціації 

кримінальної відповідальності за публічні заклики, згруповано на такі види. 

1. Кваліфікуючі ознаки, що характеризують ознаки об’єктивної сторони: 

1) ознаки, що позначають суспільно небезпечне діяння: публічні заклики, 

вчинені повторно (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 299), поєднання публічних 

закликів з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі (ч. 2 ст. 110); 

2) ознаки, що позначають суспільно небезпечні наслідки публічних закликів: 

спричинення загибелі людей або інші тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 109); 3) ознаки, 

що позначають спосіб учинення публічних закликів: особлива жорстокість (ч. 3 

ст. 299), активний спосіб (ч. 3 ст. 299); 4) ознаки, що позначають 

знаряддя вчинення публічних закликів: з використанням засобів масової 

інформації (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 258
2
); 5) ознаки, що позначають обстановку 

вчинення публічних закликів: вчинення у присутності малолітнього чи 

неповнолітнього (частини 2, 3 ст. 299). ІІ. Кваліфікуючі ознаки, що визначають 

ознаки суб’єкта вчинення публічних закликів: учинення публічних закликів 

представником влади (ч. 2 ст. 109 та ч. 2 ст. 110 КК) та вчинення публічних 

закликів у співучасті (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 299 КК).  

Запропоновано такі кваліфікуючі ознаки, що можуть свідчити про 

підвищену ступінь суспільної небезпеки вчиненого та можуть 

використовуватися законодавцем під час диференціації кримінальної 

відповідальності за вказані кримінальні правопорушення: публічні заклики, 

вчинені повторно; з використанням засобів масової інформації або мережі 
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Інтернет; службовою особою, яка займає відповідальне або особливо 

відповідальне становище; групою осіб за попередньою змовою 

або організованою групою. 

Аналіз кримінально-правових санкцій, передбачених за вчинення 

публічних закликів, свідчить про певні недоліки під час їх конструювання. 

Зокрема, запропоновано розмір штрафу за публічні заклики визначати 

з урахуванням видів та розмірів інших основних видів покарань, що 

передбачаються за вчинення протиправних дій, які становлять зміст публічних 

закликів; не передбачати в одній статті (частині статті) Особливої частини КК 

кримінальну відповідальність за публічні заклики та за протиправну діяльність, 

яка становить зміст публічних закликів; «плавний» перехід від одних видів 

основних покарань до інших, без різких «стрибків» щодо суворості покарань, 

визначених у санкціях статей (для усунення такого недоліку запропоновано 

у санкціях ст. 436 та ч. 2 ст. 442 КК передбачити альтернативно покарання у 

виді обмеження волі на строк до 3 років); визначення співвідношення розмірів 

покарань, що передбачаються за публічні заклики та протиправну поведінку, 

що становить зміст таких закликів, з використанням однакових коефіцієнтів. 

Ураховуючи розробку в Україні нового КК, вважаємо за доцільне 

віднести публічні заклики до злочинів другого або третього ступеня тяжкості. 

Водночас варто закріпити вплив кваліфікуючих ознак на ступінь тяжкості 

публічних закликів. З урахуванням наших попередніх пропозицій вчинення 

публічних закликів повторно, з використанням засобів масової інформації 

або мережі Інтернет або за попередньою змовою групою осіб чи службовою 

особою, яка займає відповідальне становище, повинно перетворювати публічні 

заклики у злочин третього або четвертого ступеня тяжкості, а вчинення їх 

службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище 

чи організованою групою – у злочин четвертого чи п’ятого ступеня тяжкості. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової задачі, що виявилося у комплексному дослідженні кримінально-

правової протидії публічним закликам до вчинення злочинних дій. За 

результатами дослідження зроблено такі основні висновки. 

Визначено співвідношення між свободою вираження поглядів та 

публічними закликами до вчинення злочинних дій крізь призму міжнародних 

стандартів та практики ЄСПЛ. Цей Суд, зокрема, використовує такі підходи до 

встановлення наявності публічних закликів: можливість перегляду розміщеної 

на сайті інформації необмеженою кількістю користувачів; наявність такої 

соціально-політичної обстановки у країні чи відповідних подій у державі, за 

яких опублікована інформація могла спричинити реальну загрозу порядку 

суспільних відносин. 

Запропоновано виокремлювати кримінальні правопорушення, що 

вчиняються вербальним способом, змістом яких є протиправний 

інформаційний вплив на іншу особу (адресата). Виокремлено види 

кримінальних правопорушень, що можуть вчинятися вербальним способом: 

1) залежно від дискурсу (типових мовних ситуацій): мовне насильство (агресія), 

протиправне інформування, неправдиве інформування, інформування 

з низькими мотивами; 2) залежно від обов’язковості інформаційного 

протиправного впливу: правопорушення, що вчиняються переважно 

вербальним способом; найчастіше вчиняються вербальним способом; завжди 

вербальним способом; 3) залежно від того, якою ознакою складу кримінального 

правопорушення виступає «вербальність»: правопорушення як вербальне 

діяння та правопорушення з вербальним способом; 4) залежно від кількості  

суспільно небезпечних вербальних діянь: правопорушення з одним діянням та 

правопорушення з кількома альтернативними діяннями; 5) залежно від виду 



194 

 

складу кримінального правопорушення, що вчиняються вербальним способом: 

правопорушення з формальним складом та правопорушення з матеріальним 

складом.  

Основною властивістю публічних закликів є лінгвістичне маніпулювання, 

якому притаманні: цілеспрямований вплив одного суб’єкта на іншого (інших); 

однонаправленість такого впливу; відбувається під час спілкування; має на меті 

змінити когнітивну та (або) поведінкову діяльність іншої (інших) особи (осіб). 

Встановлено відмінності між пропагандою та публічними закликами, що 

полягають у такому. Публічні заклики є безпосередніми, а пропаганда – як 

безпосередньою, так і опосередкованою; публічні заклики мають відкритий 

характер, а пропаганда зазвичай є неявною; публічні заклики містять вказівку 

на очікувані дії від адресата, а пропаганда може їх не містити; публічні заклики 

спрямовані на те, щоб бути реалізованими «тут і зараз», а пропаганда 

спрямована на досягнення результату у майбутньому; публічні заклики 

характеризуються публічністю, а пропаганда діє через неявний вплив на 

свідомість адресата. Доведено, що поняття «пропаганда» та «публічні заклики» 

співвідносяться як ціле та частина, а тому пропаганда включає в себе такі 

заклики, однак не обмежується ними. Зроблено висновок про недоцільність 

розкриття у КК України поняття «пропаганда» через «публічні заклики». 

Публічні заклики є наскрізним кримінально-правовим поняттям, для 

якого характерними є такі ознаки: мовленнєвий акт; наявність адресанта (мовця 

/ особи, яка публічно закликає до відповідної злочинної поведінки) та адресатів 

(слухачів / невизначеного кола осіб, які сприймають інформацію протиправного 

характеру). 

Визначено співвідношення публічних закликів та підбурювання 

до вчинення кримінального правопорушення. Охарактеризовано спільні 

та розмежувальні ознаки між ними. Зокрема, публічні заклики відрізняються 

від підбурювання тим, що публічні заклики не обов’язково повинні бути 

вдалими, тоді як підбурювання передбачає результативну поведінку особи; під 
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час публічних закликів відбувається спонукання до вчинення абстрактних 

протиправних дій, тоді як підбурювання стосується схиляння до вчинення 

конкретного (конкретних) правопорушення (правопорушень); кримінальна 

відповідальність за заклики настає виключно у випадку їх публічності, тоді як 

підбурювання має індивідуальний характер; адресатом публічних закликів 

може бути особа, яка не має ознак суб’єкта кримінального правопорушення, 

тоді як підбурювання повинно стосуватися виключно особи, якій такі ознаки 

притаманні; кримінальна відповідальність за публічні заклики настає лише 

у випадках, передбачених у статтях Особливої частини КК України, тоді як  

підбурювання може стосуватися будь-якого умисного кримінального 

правопорушення.  

На підставі дослідження змісту понять «конституційний лад», «державна 

влада», «територіальна цілісність», «територіальна недоторканність», 

«терористичний акт», «терористична діяльність», «масові заворушення», 

«агресивна війна», «воєнний конфлікт», «дії, що полягають у жорстокому 

поводженні з тваринами», «геноцид» з’ясовано зміст публічних закликів 

до вчинення злочинних дій. Виявлено недоліки диференціації кримінальної 

відповідальності публічних закликів залежно від їх змісту. Зокрема, 

це невизначеність змісту вказаних понять, що зумовлює труднощі 

розмежування публічних закликів між собою (наприклад, публічних закликів 

у статтях 109 та 110 КК України, зміст яких охоплюється поняттям 

«конституційний лад»); неповна відповідність міжнародним зобов’язанням 

України (зокрема, стосовно вказівки на публічні заклики до терористичного 

акту у ст. 258
2
 КК України, тоді як Конвенція РЄ про запобігання тероризму 

зобов’язує криміналізувати публічне підбурювання до тероризму); 

невідповідність змісту публічних закликів тим протиправним діянням, 

відповідальність за які передбачена у самостійних статтях Особливої частини 

КК України (ст. 295); відсутність підстав для криміналізації публічних закликів 

(ст. 299).  
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Визначено зміст таких суспільно небезпечних діянь, як власне публічні 

заклики, розповсюдження, виготовлення, зберігання матеріалів, що містять 

публічні заклики. Констатовано, що публічні заклики відрізняються від 

розповсюдження матеріалів, що містять такі заклики, одночасністю сприйняття 

однієї публікації кількома адресатами: якщо з однією публікацією має 

можливість ознайомитися необмежене коло адресатів, то мають місце публічні 

заклики, а якщо обвинувачений направляє матеріали, що містять публічні 

заклики, значній кількості адресатів індивідуально (приватно), то має місце 

розповсюдження таких матеріалів. Розповсюдження матеріалів, що містять 

публічні заклики, є діянням-результатом та вважається закінченим з моменту, 

коли інформація, що становить зміст таких закликів стала зрозумілою хоча б 

одній сторонній особі, яка усвідомила їх зміст та суть. Під зберіганням 

матеріалів, що містять публічні заклики, запропоновано розуміти умисні дії, 

спрямовані на те, щоб такі матеріали перебували або безпосередньо в особи при 

собі, або у вибраному нею місці, а під виготовленням – умисні дії, що 

полягають у створенні матеріалів, які містять публічні заклики. У разі 

виготовлення та (або) зберігання матеріалів, що містять публічні заклики до 

вчинення дій, що передбачені у статтях 109, 110, 299 КК України, кваліфікація 

здійснюється як готування до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. 

З’ясовано суб’єктивні ознаки у законодавчій конструкції публічних 

закликів до вчинення злочинних дій. Публічні заклики характеризуються 

наявністю прямого умислу. Особа може бути  визнана винуватою у вчиненні 

публічних закликів лише за умови усвідомлення нею всіх об’єктивних ознак 

складу кримінального правопорушення, у тому числі і здійснення їх публічно, 

а також доведення її бажання вчинити заклики, у тому числі публічно.  

Охарактеризовано особливості диференціації кримінальної 

відповідальності за публічні заклики з використанням таких груп 

кваліфікуючих ознак. І. Кваліфікуючі ознаки, які характеризують ознаки 

об’єктивної сторони, і позначають: 1) суспільно небезпечне діяння: 
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повторність, поєднання публічних закликів з розпалюванням національної чи 

релігійної ворожнечі; 2) суспільно небезпечні наслідки публічних закликів: 

спричинення загибелі людей або інші тяжкі наслідки; 3) спосіб учинення 

публічних закликів: особлива жорстокість, активний спосіб; 4)  знаряддя 

вчинення публічних закликів: з використанням засобів масової інформації; 

5) обстановку вчинення публічних закликів: вчинення у присутності 

малолітнього чи неповнолітнього. ІІ. Кваліфікуючі ознаки, що визначають 

ознаки суб’єкта вчинення публічних закликів − учинення представником влади 

та вчинення у співучасті.  

Виявлено недоліки пеналізації у санкціях статей Особливої частини 

КК України, що передбачають відповідальність за публічні заклики. Зокрема, 

вони стосуються визначення розміру покарання у виді штрафу, який повинен 

бути співрозмірним з розмірами інших основних альтернативних покарань;  

переходу від одних видів основних покарань до інших з урахуванням суворості 

покарань (ст. 51 КК України); визначення співвідношення між розмірами 

покарань, що передбачаються за публічні заклики та протиправну поведінку, 

що становить зміст таких закликів).  

Запропоновано такі основні напрямки вдосконалення статей 

Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за публічні 

заклики: 

– розміщення статей про кримінальну відповідальність за публічні 

заклики та протиправне діяння, що становить зміст таких закликів, 

у самостійних статтях Особливої частини; 

– коригування назви ст. 436 шляхом заміни терміна «пропаганда» на 

«публічні заклики»; 

– об’єднання статей 109 та 110 в одну (ст. 109), в якій передбачити 

кримінальну відповідальність за посягання на конституційний лад України, 

а саме за умисне вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну 

конституційного ладу України; 



198 

 

– встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики до 

насильницької зміни конституційного ладу України або до розповсюдження 

матеріалів, що містять такі заклики, у ст. 109¹; 

– приведення у відповідність диспозиції ст. 258
2
 до поняттєвих апаратів 

Конвенції РЄ про запобігання тероризму та національного антитерористичного 

законодавства шляхом закріплення у ній відповідальності за «публічні заклики 

до терористичної діяльності»; 

– коригування назви та диспозиції ст. 295 з урахуванням того, що змістом 

відповідних публічних закликів є масові заворушення; 

– виключення з диспозиції ст. 299 відповідальності за публічні заклики до 

дій, що містять ознаки жорстокого поводження з тваринами; 

– виключення з диспозиції ст. 436 вказівки на воєнний конфлікт; 

– виключення з диспозицій статей 258
2
, 295, 436, ч. 2 ст. 442 

відповідальності за  виготовлення та зберігання матеріалів, що містять публічні 

заклики; 

– диференціація кримінальної відповідальності за публічні заклики з 

використанням таких кваліфікуючих ознак: повторність (тотожних та 

однорідних кримінальних правопорушень); з використанням засобів масової 

інформації або мережі Інтернет; службовою особою, яка займає відповідальне 

або особливо відповідальне становище; за попередньою змовою групою осіб 

або організованою групою; 

– відмова від криміналізації публічних закликів до кримінально 

протиправної поведінки, яка віднесена законодавцем до проступків; 

– пеналізація публічних закликів з урахуванням такого: розмір штрафу 

визначати з урахуванням видів та розмірів інших основних видів покарань, що 

передбачаються за вчинення протиправних дій, які становлять зміст публічних 

закликів; застосовувати «плавний» перехід між основними видами покарань, 

без різких «стрибків» щодо суворості покарань (ст. 51), передбачити у санкціях 

ст. 436 та ч. 2 ст. 442 покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років; 
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визначання співвідношення розмірів покарань, що передбачаються за публічні 

заклики та за протиправні діяння, що становлять зміст таких закликів, 

з використанням однакових коефіцієнтів. 

Результати, одержані у ході дослідження, можуть бути використані для 

розв’язання інших проблем, пов’язаних з кримінально-правовою протидією 

публічним закликам до вчинення злочинних дій. Одержані наукові висновки 

можуть використовуватися під час подальшого дослідження підстав 

кримінальної відповідальності за публічні заклики, вчинені з використанням 

мережі Інтернет, зокрема публічні заклики з використанням віртуальної 

реальності, комп’ютерних ігор; застосування засобів кримінально-правового 

реагування на вчинення публічних закликів поза межами кримінальної 

відповідальності. 
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Додаток Б 

Кримінальні правопорушення, які можуть вчинятися вербальним 

способом 
 

Мовне насильство/мовна агресія 

Погроза (як діяння) вбивством Ст. 129 

знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або 

іншим загальнонебезпечним способом 

Ст. 195 

Терористичний акт – погроза вчинення зазначених дій Ст. 258 

вчинити викрадання радіоактивних матеріалів 

використати радіоактивні матеріали з метою спричинення 

загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були 

підстави побоюватися здійснення цієї погрози 

 

Ст. 266 

вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо працівника правоохоронного органу, а також 

щодо його близьких родичів 

Ст. 345 

вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів 

сім’ї  

Ст. 

345
1
 

вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або 

пошкодженням майна, а також викраденням або 

позбавленням волі 

Ст. 346 

вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або 

знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним 

способом щодо службової особи чи її близьких або щодо 

громадянина, який виконує громадський обов'язок 

Ст. 350 

вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного, а 

також щодо їх близьких родичів 

Ст. 377 

вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо захисника чи представника особи, а також 

щодо їх близьких родичів 

Ст. 398 

вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв 

начальникові, або знищенням чи пошкодженням його 

майна 

Ст. 405 

Вчинити напад на службові або житлові приміщення осіб, 

які мають міжнародний захист, а також викрадення або 

позбавлення волі цих осіб  

Ч. 2 ст. 

444 

Погроза (як спосіб) Захоплення або тримання особи як заручника, поєднане з  

погрозою знищення людей 

Ч. 2 ст. 

147 

Торгівля людьми, поєднана із застосуванням насильства Ч. 2, ч. 

3 ст. 
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149 

Використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом, поєднане з застосуванням насильства 

Ч. 2 ст. 

150
1
 

Примушування до вступу в статевий зв'язок, поєднане з 

погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна 

потерпілої особи чи її близьких родичів, або з погрозою 

розголошення відомостей, що ганьблять її чи близьких 

родичів 

Ч. 3 ст. 

154 

Перешкоджання вільному здійсненню виборцем, 

учасником референдуму свого виборчого права або права 

брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності 

іншого суб’єкта виборчого процесу, процесу 

референдуму, ініціативної групи референдуму, комісії з 

референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної 

групи референдуму, члена комісії з референдуму або 

офіційного спостерігача при виконанні ними своїх 

повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані з обманом 

або примушуванням, поєднані з погрозою застосування 

насильства або знищення чи пошкодження майна 

Ч. 2 ст. 

157 

дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження 

національної честі та гідності, або образа почуттів 

громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а 

також пряме чи непряме обмеження прав або 

встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками, поєднані з 

погрозами 

Ч. 2 ст. 

161 

Порушення недоторканності житла, вчинене з погрозою 

застосування насильства 

Ч. 2 ст. 

162 

Примушування до участі у страйку або перешкоджання 

участі у страйку шляхом погрози застосування насильства 

Ст. 174 

Грабіж, поєднаний з погрозою застосування насильства, 

яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого 

Ч. 2 ст. 

186 

Напад, поєднаний з погрозою застосування насильства, 

небезпечного для життя чи здоров'я особи 

Ст. 187 

Вимога передачі чужого майна чи права на майно або 

вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою 

насильства над потерпілим чи його близькими родичами 

Ст. 189 

Протидія законній господарській діяльності поєднана з 

погрозою насильства над потерпілим або близькими йому 

особами, пошкодження чи знищення їхнього майна або 

захоплення цілісного майнового комплексу, його частини, 

Ст. 206 
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будівель, споруд, земельної ділянки, об’єктів будівництва, 

інших об’єктів та незаконне припинення або обмеження 

діяльності на цих об’єктах та обмеження доступу до них 

Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, 

організації з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень 

Ч. 2 ст. 

206
2
 

Втягнення особи у вчинення терористичного акту або 

примушування до вчинення терористичного акту з 

погрозою застосування насильства 

Ст. 

258
1
 

Примушування працівника залізничного, повітряного, 

водного, автомобільного, міського електричного чи 

магістрального трубопровідного транспорту до 

невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози 

вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або 

знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб 

ст. 280 

Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із 

застосуванням насильства 

Ч. 2, ч. 

3 ст. 

289 

Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над 

тілом померлого, поєднані із погрозою його застосування 

Ч. 3 ст. 

297 

Сутенерство, вчинене з погрозою застосування насильства Ст. 303 

Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи 

заволодіння ними шляхом шахрайства з погрозою 

застосування насильства 

Ч. 2 ст. 

308 

Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або 

заволодіння ними шляхом шахрайства з метою 

подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або 

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів з погрозою застосування насильства 

Ч. 2 ст. 

312 

Опір представникові влади, працівникові 

правоохоронного органу, державному виконавцю, 

приватному виконавцю, члену громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб погрози застосування 

насильства до виконання явно незаконних дій 

Ч. 3 ст. 

342 

вимаганням неправомірної вигоди слід розуміти вимогу 

щодо надання неправомірної вигоди з погрозою вчинення 

дій або бездіяльності з використанням свого становища, 

наданих повноважень, влади, службового становища 

стосовно особи, яка надає неправомірну вигоду 

статті 

354, 

368, 

368
-3

 і 

368
-4

 

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не 

Ст. 355 
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виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове 

зобов'язання з погрозою насильства над потерпілим або 

його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх 

майна 

Перевищення влади або службових повноважень 

працівником правоохоронного органу, якщо воно 

супроводжувалося  погрозою застосування насильства 

Ч. 2 ст. 

365 

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, 

спеціаліста, примушування їх до відмови від давання 

показань чи висновку шляхом погрози вбивством, 

насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких 

родичів 

Ст. 386 

Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти із 

застосуванням погрози його застосування 

Ч. 2 ст. 

393 

Втягнення у вчинення терористичного акту Ст. 

258
1
 

в заняття проституцією Ст. 303 

неповнолітніх у протиправну діяльність Ст. 304 

Втягування втягуванням неповнолітніх в діяльність групи, діяльність 

якої здійснюється під приводом проповідування 

релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і 

поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або 

статевою розпустою 

Ч. 2 ст. 

181 

Примушування 

(як діяння) 

до аборту без добровільної згоди потерпілої особи Ч. 2 ст. 

134 

до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи Ч. 4 ст. 

134 

Примушування особи до вступу в шлюб або до 

продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу 

у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження 

такого співжиття 

Ч. 1 ст. 

151
2
 

Примушування особи без її добровільної згоди до 

здійснення акту сексуального характеру з іншою особою 

Ст. 154 

Примушування до участі у страйку Ст. 174 

Примушування священнослужителя до проведення 

релігійного обряду 

Ч. 2 ст. 

180 

примушування до вчинення терористичного акту Ст. 

258
1
 

Примушування працівника залізничного, повітряного, 

водного, автомобільного, міського електричного чи 

магістрального трубопровідного транспорту до 

невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози 

вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або 

Ст. 280 
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знищенням майна цього працівника чи близьких йому осіб 

примушування до участі в створенні творів, що 

пропагують культ насильства і жорстокості, расову, 

національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію 

Ст. 300 

примушування до участі в створенні творів, зображень або 

інших предметів порнографічного характеру 

Ст. 301 

примушування до зайняття проституцією Ст. 303 

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-

правових зобов'язань 

Ст. 355 

Примушування давати показання Ст. 373 

Примушування начальника до невиконання обовязків Ст. 404 

Примушування (як 

спосіб) 

Незаконне проведення дослідів над людиною шляхом 

примушування 

Ч. 2 ст. 

142 

Вилучення у людини шляхом примушування або обману її 

анатомічних матеріалів з метою їх трансплантації 

Ч. 2 ст. 

143 

Перешкоджання вільному здійсненню виборцем, 

учасником референдуму свого виборчого права або права 

брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності 

іншого суб’єкта виборчого процесу, процесу 

референдуму, ініціативної групи референдуму, комісії з 

референдуму, члена виборчої комісії, члена ініціативної 

групи референдуму, члена комісії з референдуму або 

офіційного спостерігача при виконанні ними своїх 

повноважень чи здійсненні своїх прав, поєднані з 

примушуванням 

Ст. 157 

Вплив на результати офіційних спортивних змагань 

шляхом примушування  

Ст. 

369
3
 

Спонукання З метою вступу в шлюб або до продовження примусово 

укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без 

укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття 

до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій 

вона проживає 

Ст. 

151
2
 

неповнолітніх до застосування допінгу Ст. 323 

Схиляння до самогубства Ст. 120 

до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин 

або їх аналогів 

Ст. 315 

неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не 

є наркотичними або психотропними чи їх аналогами 

Ст. 324 
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Протиправне інформування 

Розголошення 

(як діяння) 

службовою особою лікувального закладу, допоміжним 

працівником, який самочинно здобув інформацію, або 

медичним працівником відомостей про проведення 

медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби, що є небезпечною для життя людини, або 

захворювання на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) 

та його результатів, що стали їм відомі у зв’язку з 

виконанням службових або професійних обов’язків 

ст. 132 

лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у 

зв’язку з виконанням професійних чи службових 

обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки 

ст. 145 

змісту волевиявлення виборця або учасника референдуму ст. 159 

таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі 

усиновителя (удочерителя) 

ст. 168 

таємниці фінансового моніторингу або факту обміну 

інформацією про фінансову операцію та її учасників між 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу, 

суб’єктами державного фінансового моніторингу, іншими 

державними органами, а також факту надання (одержання) 

запиту, рішення чи доручення центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, або надання (одержання) відповіді на такий 

запит, рішення чи доручення особою, якій ця інформація 

стала відома у зв’язку з її професійною або службовою 

діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду 

охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, державним чи громадським інтересам 

або інтересам окремих юридичних осіб,  

Ст. 

209
1
 

інсайдерської інформації Ст. 

232
1
 

відомостей, що становлять державну таємницю, особою, 

якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків, за відсутності ознак 

державної зради або шпигунства  

Ст. 328 

відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 

захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці 

заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, 

якій ці рішення стали відомі у зв’язку з її службовим 

становищем, а так само особою, взятою під захист, якщо 

ці дії спричинили шкоду здоров’ю особи, взятої під захист 

Ст. 381 

даних оперативно-розшукової діяльності або досудового Ст. 387 
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розслідування особою, попередженою в установленому 

законом порядку про обов’язок не розголошувати такі 

дані,  без письмового дозволу прокурора, слідчого або 

особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність 

даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, 

дізнавачем, працівником оперативно-розшукового органу 

незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню 

участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому 

розслідуванні  

відомостей військового характеру, що становлять 

державну таємницю, за відсутності ознак державної зради 

Ст. 422 

Розголошення (як 

спосіб) 

Примушування до вступу в статевий зв'язок з погрозою 

розголошення відомостей, що ганьблять її чи близьких 

родичів 

ст. 154 

Вимога передачі чужого майна чи права на майно або 

вчинення будь-яких дій майнового характеру з 

розголошенням відомостей, які потерпілий чи його 

близькі родичі бажають зберегти в таємниці 

Ст. 189 

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, 

спеціаліста до суду, органів досудового розслідування, 

тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої 

комісії Верховної Ради України, примушування їх до 

відмови від давання показань чи висновку, а також до 

давання завідомо неправдивих показань чи висновку 

шляхом розголошення відомостей, що їх ганьблять 

Ст. 386 

Шантаж Доведення особи до самогубства або до замаху на 

самогубство, що є наслідком шантажу 

Ст. 120 

Торгівля людьми з використанням шантажу Ст. 149 

Втягнення особи у вчинення терористичного акту або 

примушування до вчинення терористичного акту з 

використанням шантажу 

Ст. 

258
1
 

Втягнення особи в заняття проституцією або 

примушування її до зайняття проституцією з 

використанням шантажу 

Ст. 303 

Збирання збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній 

організації або їх представникам відомостей, що 

становлять державну таємницю 

Ст. 111 

Ст. 114 

конфіденційної інформації про особу Ст. 182 

відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю 

Ст. 231 

відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану 

у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

Ст. 330 
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діяльності, у сфері оборони країни 

Передача передача іноземній державі, іноземній організації або їх 

представникам відомостей, що становлять державну 

таємницю 

Ст. 111 

Ст. 114 

відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану 

у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної 

діяльності, у сфері оборони країни 

Ст. 330 

зберігання конфіденційної інформації про особу Ст. 182 

Матеріалів із закликами до вчинення терористичного акту Ст. 

258
2
 

Матеріалів із закликами до погромів, підпалів, знищення 

майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького 

виселення громадян, що загрожують громадському 

порядку 

Ст. 295 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію 

Ст. 300 

порнографічних предметів Ст. 301 

використання конфіденційної інформації про особу Ст. 182 

відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю 

231 

Публічне 

використання 

комуністичної, нацистської символіки та пропаганда 

комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів 

Ст. 

436
1
 

знищення конфіденційної інформації про особу Ст. 182 

поширення конфіденційної інформації про особу Ст. 182 

поширення матеріалів із закликами до вчинення 

жорстокого поводження з тваринами 

Ст. 299 

комуністичної, нацистської символіки та пропаганда 

комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів 

Ст. 

436
1
 

Незаконна зміна конфіденційної інформації про особу Ст. 182 

Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного 

ладу або до захоплення державної влади 

Ч. 2 ст. 

109 

До вчинення з метою зміни меж території або державного 

кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України 

Ст. 110 

До вчинення терористичного акту Ст. 

258
2
 

до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення Ст. 295 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, 

що загрожують громадському порядку 

до агресивної війни або до розв'язування воєнного 

конфлікту 

Ст. 436 

до геноциду Ч. 2 ст. 

442 

Розповсюдження Матеріалів із закликами до насильницької зміни чи 

повалення конституційного ладу або до захоплення 

державної влади 

Ч. 2 ст. 

109 

Матеріалів із закликами з метою зміни меж території або 

державного кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України 

Ст. 110 

творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних 

програм і баз даних, виконань, фонограм, відеограм і 

програм мовлення, розповсюдження на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації 

Ст. 176 

Матеріалів із закликами до вчинення терористичного акту Ст. 

258
2
 

Матеріалів із закликами до погромів, підпалів, знищення 

майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького 

виселення громадян, що загрожують громадському 

порядку 

Ст. 295 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію 

Ст. 300 

порнографічних предметів Ст. 301 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в 

електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на 

носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно 

до чинного законодавства 

Ст. 

361
2
 

Матеріалів із закликами до агресивної війни або до 

розв'язування воєнного конфлікту 

Ст. 436 

Матеріалів із закликами до геноциду Ст. 442 

Масове 

розповсюдження 

повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої 

згоди адресатів, що призвело до порушення або 

припинення роботи електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних 

мереж чи мереж електрозв'язку 

Ст. 

363
1
 

Виготовлення Матеріалів із закликами до вчинення терористичного акту Ст. 

258
2
 

Матеріалів із закликами до погромів, підпалів, знищення 

майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького 

Ст. 295 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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виселення громадян, що загрожують громадському 

порядку 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію 

Ст. 300 

Матеріалів із закликами до агресивної війни або до 

розв'язування воєнного конфлікту 

Ст. 436 

Матеріалів із закликами до геноциду Ст. 442 

Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію 

Ст. 300 

порнографічних предметів Ст. 301 

Перевезення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію 

Ст. 300 

порнографічних предметів Ст. 301 

Інше переміщення творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію 

Ст. 300 

порнографічних предметів Ст. 301 

Збут творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, 

расову, національну чи релігійну нетерпимість та 

дискримінацію 

Ст. 300 

порнографічних предметів Ст. 301 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в 

електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на 

носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно 

до чинного законодавства 

Ст. 

361
2
 

Неправдиве інформування 

Завідомо неправдиве 

повідомлення 

про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження 

об'єктів власності 

Ст. 259 

суду, прокурору, слідчому, дізнавачу або органу 

досудового розслідування про вчинення кримінального 

правопорушення 

Ст. 383 

про повноваження представляти іншу особу в суді Ст. 

400
1
 

Надання завідомо 

неправдивої 

інформації 

службовою особою на виконання законних вимог 

народного депутата України, депутата місцевої ради 

Ст. 351 

службовою особою на виконання законних вимог Ст. 

351
1
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Рахункової палати, члена Рахункової палати 

 Ст. 383 

Завідомо неправдиве 
показання  

свідка, потерпілого  Ст. 384 

завідомо 
неправдивий 
висновок  

експерта, спеціаліста Ст. 384 

завідомо 
недостовірні або 
підроблені докази  

 Ст. 384 

завідомо 
неправдивий звіт 

оцінювача про оцінку майна Ст. 384 

Завідомо 
неправдивий 
переклад 

Зроблений перекладачем Ст. 384 

Надання 
неправдивих 
відомостей 

до органу ведення Державного реєстру виборців або інше 

несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру 

виборців 

Ст. 158 

Внесення завідомо 
неправдивих 
відомостей 

ерівником або іншою службовою особою банку до бази 

даних про вкладників 

Ст. 

220
1
 

уповноваженою особою в документи, які подаються для 

реєстрації випуску цінних паперів 

Ст. 

223
1
 

Надання завідомо 
неправдивої 
інформації 

органам державної влади, органам влади Автономної 

Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, 

банкам або іншим кредиторам з метою одержання 

субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо 

податків у разі відсутності ознак кримінального 

правопорушення проти власності 

Ст. 222 
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Додаток В 

Кримінально-правові норми про протиправну поведінку  

та публічні заклики до неї 

 

Відповідальність за публічні 

заклики до вчинення злочинних дій 

Відповідальність за злочинні дії, що 

становлять зміст публічних 

закликів 

публічні заклики до насильницької 

зміни чи повалення конституційного 

ладу або до захоплення державної 

влади (частини 2, 3 ст. 109) 

дії, вчинені з метою насильницької 

зміни чи повалення конституційного 

ладу або захоплення державної влади, 

а також змова про вчинення таких дій 

(ч. 1 ст. 109) 

публічні заклики до зміни меж 

території або державного кордону 

України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України 

(ч. 1 ст. 110) 

умисні дії, вчинені з метою зміни меж 

території або державного кордону 

України на порушення порядку, 

встановленого (ч. 1 ст. 110) 

публічні заклики до вчинення 

терористичного акту (ст. 258
2
)  

терористичний акт (ст. 258) 

публічні заклики до погромів, 

підпалів, знищення майна, 

захоплення будівель чи споруд, 

насильницького виселення громадян, 

що загрожують громадському 

порядку (ст. 295) 

масові заворушення (ст. 294) 

публічні заклики до вчинення діянь, 

які мають ознаки жорстокого 

поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299) 

жорстоке поводження з тваринами, 

що відносяться до хребетних, у тому 

числі безпритульними тваринами, що 

вчинене умисно та призвело до 

каліцтва чи загибелі тварини, а також 

нацьковування тварин одна на одну 

чи інших тварин (ч. 1 ст. 299) 

публічні заклики до агресивної війни 

або до розв’язування воєнного 

конфлікту (ст. 436) 

планування, підготовка, розв'язування 

та ведення агресивної війни (ст. 437) 

публічні заклики до геноциду  (ч. 2 

ст. 442) 

геноцид (ч. 1 ст. 442) 
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Додаток Г 

Кримінально-правові санкції за публічні заклики 

 
 ст. 109 ст. 110 Ст. 258

2
 Ст. 295 Ст. 299 Ст. 436 Ч. 2 ст. 

442 

Основні покарання 

Штраф – – – 
до 50 

НМДГ 

від 1000 

до 3000 

НМДГ 

– – 

Виправ-

ні 

роботи 
– – 

до 2 р.  

(ч. 1) 
– – до 2 р. – 

Арешт – – 
до 6 міс. 

(ч. 1) 

до 6 міс. до 6 міс. 

(ч. 1) 
до 6 міс. 

до 6 міс. 

Обме-

ження 

волі 

до 3 р. 

(ч. 1) 

– 

до 4 р. 

(ч. 1) 

до 3 р. 

до 3 р.  

(ч. 1) 

– – 

до 5 р. 

(ч. 2) 

до 4 р. 

(ч. 2) 

від 3  

до 5 р.  

(ч. 2) 

Позбав-

лення 

волі 

до 3 р. 

(ч. 1) 

від 3 

до 5 р. 

(ч. 1) 

до 3 р. 

(ч. 1) 

– 

 
до 3 р. до 5 р. 

до 5 р. 

(ч. 2) 

від 5  

до 10 р.  

(ч. 2) 

до 5 р. 

(ч. 2) 

від 3  

до 5 р.  

(ч. 2) 

– – 

 від 10  

до 15 р.  

(ч. 3) 

 від 5  

до 8 р.  

(ч. 3) 

– – 

Додаткові покарання 

– 

з 

конфіска-

цією 

майна 

або без 

такої  

(ч. 1) 

з  

конфіска-

цією  

майна  

або без  

такої  

(ч. 1) 

з 

конфіска-

цією 

майна 

або без 

такої  

(ч. 1) 

– – – – 
з 

конфіска-

цією 

майна 

або без 

такої  

(ч. 2) 

з  

конфіска-

цією  

майна  

або без  

такої  

(ч. 2) 

з позбав-

ленням 

права 

обіймати 

певні 

посади 

або 

займа-
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тися 

певною 

діяль-

ністю на 

строк до 

3 р. (ч. 2) 

  з 

конфіска-

цією 

майна 

або без 

такої  

(ч. 2) 

 з 

конфіска-

цією  

майна  

або без  

такої  

(ч. 3) 
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Додаток Д 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації: 

в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Гапончук В. В. Публічні заклики до вчинення злочинних дій: 

лінгвістичний аналіз. Історико-правовий часопис: науковий журнал. Луцьк: 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 2018. № 1 (11). С. 108–114.  

2. Гапончук В. В. Кваліфікація репосту як публічних закликів до 

вчинення злочинних дій або розповсюдження матеріалів, що містять такі 

заклики. Вісник Львівського торговельно-економічного університету.2018. 

Вип. 7 (Юридичні науки). С. 154–162. 

3. Гапончук В. В., Кваша О. О. Публічні заклики до вчинення злочинів 

проти основ національної безпеки України (ч.ч. 2, 3 ст. 109, ст. 110 

КК України). Держава і право: Збірн. наук. праць. Серія Юрид. науки. Вип. 83. 

Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во 

«Юридична думка», 2019.  С. 243–257.  

4. Гапончук В. В. Публічні заклики до протиправних дій як наскрізне 

кримінально-правове поняття. Вісник Національної академії прокуратури 

України. 2019. № 1 (21). С. 11–21. URL: 

http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2019/gaponchuk.pdf 

5. Гапончук В. Публічні заклики до протиправних дій: актуальна судова 

практика. Visegrad journal on human rightsc. 2020. № 3 (volume 1). С. 60–65. 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6.  Гапончук В. В., Кваша О. О., Щодо співвідношення публічних закликів 

до вчинення злочину та співучасті у злочині у виді підбурювання. Актуальні 

питання реформування правової системи: мат-ли ХV міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Луцьк 01–02.06.2018). Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 120–122.  

7. Гапончук В.В. Тлумачення поняття «публічні заклики» у судовій 

практиц. Доступ до правосуддя в контексті судової реформи: матеріали 

http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/1-2019/gaponchuk.pdf
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загальнонац. юрид. форуму (м. Сєверодонецьк, 25.05.2018). Київ: Ваіте, 2018. 

С. 179–182.  

8. Гапончук В.В. Тлумачення поняття «публічні заклики» у судовій 

практиці».  IV Львівський форум кримінальної юстиції «Кримінальна юстиція: 

quo vadis?»: збірка тез міжнар. наук.-практ. конф. Львів: Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, 2018. С.42–45.  

9. Гапончук В.В. Публічні заклики як наскрізне кримінально-правове 

поняття. Актуальні проблеми кримінального права: тези доп. ІX Всеукр. наук.-

теорет. конф. (м. Київ, 21.11.2018). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018. С. 85–

87.  

10. Гапончук В. В., Кваша О. О. Публічне підбурювання до вчинення 

злочину: поняття та суспільна небезпека. Кримінологічна теорія і практика: 

досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: мат-ли міжвуз. наук.-практ. 

кругл. столу (м. Київ, 22.03.2019). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 58–61.  

11. Гапончук В. В. Ознаки поняття «публічні заклики» як наскрізного у 

кримінальному праві України. Права людини в  сучасних умовах розбудови 

громадянського суспільства в Україні: до тижня права та 70-ї річниці Загальної 

декларації прав людини: збірн. наук. праць за  матер. круглого столу (м. Київ, 

14.12.2018. Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. С. 92–95. 

12. Гапончук В. В. Публічні заклики до вчинення злочинних дій, як 

вербальний злочин.  Наукові підходи до підготовки фахівців-юристів: виклики 

та перспективи: збірн. мат. наук.-практ круглого столу з нагоди відкриття 

магістратури за спец. 081 ПРАВО в Луцькому нац. тех. ун-ті (м. Луцьк, 

15.02.2019). Луцьк: Інформ.-видав. Відділ Луцького НТУ, 2019. С. 93–98. 

13. Гапончук В.В. Публічні заклики & публічне підбурювання до вчинення 

злочину. Актуальні питання реформування правової системи: збірн. матеріалів 

ХVІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк 14–15.06.2019). Луцьк: Вежа-Друк, 

2019. С. 88–91. 
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