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ВстУп

Посібник розраховано на осіб, які вже засвоїли базові поняття кримі-
нального права України, у тому числі визначення «складу злочинів», «ком-
поненти складів злочинів», «основний склад злочинів і похідні», «формаль-
ні» та «матеріальні» склади злочинів»1. 

Алгоритм користування посібником залежить від конкретної потреби. 
При опрацюванні питань Особливої частини кримінального права України 
доцільно порівняти текст статті Особливої частини КК із відповідним скла-
дом злочину, а в окремих випадках – декількома складами злочинів. Є мож-
ливість встановити перелік та зміст усіх обов’язкових ознак відповідного 
складу злочину. Також спрощується порівняння суміжних складів злочинів 
з виявленням розбіжностей у переліку чи змісту їх ознак. Спрощується по-
шук тотожних за змістом ознак у різних складах злочинів. 

При написанні курсової роботи із навчальної дисципліни «Кримінальне 
право України. Загальна частина», наприклад, за темою «Об’єкт та предмет 
злочину» можна переконатися, що ознака «об’єкт злочину» (основний без-
посередній об’єкт) притаманна кожному складу злочину, а ознака «предмет 
злочину» зустрічається не завжди. Можливо також виписати приклади ок-
ремих об’єктів чи предметів злочинів.

При користуванні довідниковою частиною слід враховувати, що таблиці 
містять назви та текст статей Особливої частини КК, а також їх номери та 
номери частин, що позначаються на початку таблиці. Далі йде умовна назва 
складу злочинів. Якщо наприкінці назви складу злочинів наявний символ 
«*» – це означає, що за допомогою частини статті Особливої частини КК 
фактично передбачаються декілька складів злочинів. 

Таблиця продовжується графою в якій вказується безпосередній основ-
ний об’єкт злочинів. Потім йде графа «додатковий безпосередній об’єкт 

1 Див. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник // [В. М. Труб-
ников, Я. О. Лантінов, О. М. Храмцов та ін.] за заг. ред. д.ю.н., проф. В. М. Трубникова. – Х. : 
Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 504 с. Кримінальне право України. (Загальна части-
на) : Підручник / [ А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.] ; за заг. ред. О.М. Бандур-
ки; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2011. – 71-83 с.
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злочину». Ця графа заповнюється якщо складу властивий обов’язковий 
додатковий безпосередній об’єкт злочину, якщо ж графа залишається не 
заповненою це означає, що додатковий безпосередній об’єкт злочину є фа-
культативною ознакою для цього складу злочину. 

Наступна графа – «Предмет злочину», заповнюється відповідним зміс-
том якщо ця ознака є обов’язковою для складу злочину, в іншому випадку 
ставиться позначка – «факультативно». В тих випадках коли законодавець в 
одній частині статті вказує альтернативні види предметів злочину, вони поз-
начаються як пункти, тобто з арабською цифрою та круглою замикаючою 
дужкою.

Наступна графа називається – «Тип складу злочинів» в який може поз-
начатися тип складу злочинів в залежності від законодавчої конструкції 
його об’єктивної сторони – «формальний» або «матеріальний». Далі йде 
графа «Зміст суспільно небезпечного діяння» – в якій позначається зміст 
цієї ознаки. В тих випадках коли законодавець в одній частині статті вка-
зує альтернативні види суспільно небезпечних діянь, вони позначаються як 
пункти, тобто з арабською цифрою та круглою замикаючою дужкою. 

Продовжує таблицю графа «Зміст суспільно небезпечних наслідків». 
Ця графа заповнюється якщо склад злочину є за типом «матеріальним». У 
таблиці окремо не позначається ознака «причинний зв'язок» оскільки вона 
не може набирати інших значень крім «наявна» та «відсутня» і при цьому 
притаманна усім «матеріальним складам» і «відсутня» у складах злочинів 
«формального» типу. Отже, для складів «матеріального» типу обов’язковою 
також є ознака «причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням та 
суспільно небезпечними наслідками», який завжди слід встановлювати при 
кваліфікації злочинів за такими складами. 

Наступними введено графи «Місце злочинів», «Час злочинів», «Знаряд-
дя (засоби) злочинів», «Спосіб вчинення злочинів» та «Обставини вчинен-
ня злочинів». В тих випадках коли ці ознаки є обов’язковими для складу 
злочинів графи заповнюються відповідними відомостями, в іншому випад-
ку вказується «факультативно».

Продовжується таблиця графами присвяченими характеристиці 
суб’єкту злочинів. По-перше, вказується його вид – «загальний» або «спе-
ціальний», потім йде графа «Вік суб’єкту» в якій вказується нижня межа 
віку кримінальної відповідальності за вчинення відповідних злочинів. 
Третьою йде графа «Зміст додаткової ознаки спеціального суб’єкту» яка 
заповнюється у тому випадку, якщо у графі «вид суб’єкту» присутня поз-
начка – «спеціальний».

Графа «Форма вини» може містити значення – «умисна» або «не-
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обережна». Значення – «подвійна вина» бути не може. Таблицю завер-
шують графи – «Мотив злочину», «Мета злочину», якщо ці ознаки є 
обов’язковими для складу злочину графи заповнюються відповідними 
відомостями, в іншому випадку вказується «факультативно».

Останньою позицією є позначення ступеню тяжкості злочинів.
Бажаємо успіху у використанні посібника. Для бажаючих ознайоми-

тись з усіма основними складами злочинів функціонує сайт за адресою 
www.scladi-zlochiniv.kharkov.ua.



ДоВіДникоВа частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 109 кк: 

№ статті 109
Назва 
статті

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної владиЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади, 
а також змова про вчинення таких дій, -

Назва складу 
злочинів

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної 
влади
Об’єкт злочинів: Предмет 

злочинівосновний додатковий
політичний устрій 

України факультативно факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний 1) дії; 
2) змова про вчинення таких дії; факультативно

Місце 
злочинів Час злочинів Засоби (знаряддя) Спосіб 

факультативно факультативно факультативно факультативно
Обставини 
злочинів

Вид 
суб’єкту Вік Форма 

вини Мотив злочинів

факультативно загальний 16 умисна факультативно

Мета злочинів
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади

Ступінь тяжкості тяжкий
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 2 ст. 109 кк №1: 

№ статті 109 Назва 
статті

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної владиЧастина 2

Текст 
диспозиції 

статті

Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або до захоплення державної влади, 
а також розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій, -

Назва складу злочинів
Публічні заклики до насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади*

Об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

безпека політичного устрою 
України факультативно факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»
формальний заклики факультативно

Зміст повідомлення

до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади

Місце злочинів Час злочинів Засоби 
(знаряддя) Спосіб 

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової 

ознаки суб’єкту

публічно загальний 16 факультативно

Форма вини Мотив злочинів Мета 

умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 2 ст. 109 кк № 2: 

№ статті 109 Назва 
статті

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи 
повалення конституційного ладу або на 
захоплення державної владиЧастина 2

Текст 
диспозиції 

статті

Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або до захоплення державної влади, 
а також розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій, -

Назва складу 
злочинів

Розповсюдження матеріалів із закликами до 
насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або до захоплення державної влади*

Об’єкт злочинів Предмет 
злочинів

Тип 
побудовиосновний додатковий

безпека політичного 
устрою України факультативно факультативно формальний

Зміст ознаки 
«діяння»

Зміст ознаки 
«наслідки» Місце злочинів Час злочинів

розповсюдження факультативно факультативно факультативно

Спосіб 
злочинів

Обставини 
злочинів Засоби злочинів

факультативно факультативно

матеріали із закликами до 
насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або до 
захоплення державної влади

Вид суб’єкту 
злочинів Вік Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

загальний 16 умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 110 кк № 1: 

№ статті 110 Назва 
статті

Посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність УкраїниЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Умисні дії, вчинені 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, -

Назва складу 
злочинів

Посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність України*

Об’єкт злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий

територіальна цілісність 
України факультативно факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки 
«наслідки»

формальний дії формальний

Місце злочинів Час злочинів Спосіб 
злочинів Засоби злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів Вид суб’єкту Вік Форма вини

факультативно загальний 16 умисна

Мотив Мета злочинів

факультативно
зміни меж території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України

Ступінь тяжкості середньої тяжкості
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 110 кк № 2: 

№ статті 110 Назва 
статті

Посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність УкраїниЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Умисні дії, вчинені 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, -

Назва складу 
злочинів

Публічні заклики до посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України*

Об’єкт злочинів: Предмет 
злочинівосновний додатковий

безпека територіальної цілісності 
України факультативно факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний заклики факультативно

Зміст повідомлення

зміна меж території або державного кордону України на порушення 
порядку, встановленого Конституцією України

Місце злочинів Час злочинів Засоби (знаряддя) Спосіб 

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини 
злочинів Вид суб’єкту Вік Зміст додаткової 

ознаки суб’єкту

публічно загальний 16 факультативно

Форма вини Мотив злочинів Мета 

умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 110 кк № 3: 

№ статті 110 Назва 
статті

Посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність УкраїниЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Умисні дії, вчинені 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, -

Назва складу 
злочинів

Розповсюдження матеріалів із закликами до посяган-
ня на територіальну цілісність і недоторканність 
України*

Об’єкт злочинів Предмет 
злочинівосновний додатковий

безпека територіальної цілісності 
України факультативно факультативно

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний розповсюдження факультативно

Місце злочинів Час злочинів Спосіб 
злочинів

Обставини 
злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Засоби злочинів

матеріали із закликами до вчинення зміни меж території або державного 
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України
Вид суб’єкту 

злочинів Вік Форма 
вини Мотив злочинів Мета злочинів

загальний 16 умисна факультативно факультативно

Ступінь тяжкості середньої тяжкості



12 Кримінальний кодекс України. Особлива частина

склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 111 кк: 

№ статті 111
Назва статті Державна зрадаЧастина 1

Текст 
дис-

позиції 
статті

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на 
шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, оборо-
ноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: пере-
хід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, 
шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх пред-
ставникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

Назва складу 
злочинів Державна зрада

Об’єкт злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий

безпека держави факультативно 
3) відомості, що становлять 

державну таємницю; 
1, 2) факультативно;

Тип 
побудови Зміст ознаки «діяння»

формальний
1) перехід на бік ворога; 2) шпигунство; 3) надання іноземній 
державі, іноземній організації або їх представникам допомоги 
в проведенні підривної діяльності проти України;

Зміст ознаки 
«наслідки» Місце злочинів Час злочинів Засоби 

злочинів

формальний факультативно
1) в умовах воєнного 

стану або в період 
збройного конфлікту;

факультативно

Спосіб Обставини злочинів

факультативно
порушення законів та звичаїв війни, що передбачені 
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 
надана Верховною Радою України

Вид 
суб’єкту Додаткова ознака суб’єкту Вік Форма вини

спеціальний громадянин України 16 умисна
Мотив злочинів Мета злочинів

факультативно
на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності 
та недоторканності, обороноздатності, державній, 
економічній чи інформаційній безпеці України;

Ступінь тяжкості особливо тяжкий
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 112 кк: 

№ статті 112 Назва 
статті

Посягання на життя державного чи 
громадського діячаЧастина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Посягання на життя Президента України, Голови Верховної 
Ради України, народного депутата України, Прем'єр-
міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови 
чи судді Конституційного Суду України або Верховного 
Суду України, або вищих спеціалізованих судів України, 
Генерального прокурора України, Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової 
палати, Голови Національного банку України, керівника 
політичної партії, вчинене у зв'язку з їх державною чи 
громадською діяльністю, -

Назва складу 
злочинів

Посягання на життя державного чи громадського 
діяча

Об’єкт злочинів: Предмет 
злочинів Тип побудови

основний додатковий

політичний 
устрій України

життя окремої 
людини

тіло іншої 
людини матеріальний

Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

насильство 1) смерть іншої людини; 2) реальна 
можливість настання смерті іншої людини;

Місце злочинів Час злочинів Спосіб злочинів Засоби злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів Вид суб’єкту Вік Форма вини
щодо державного чи громадського 

діяча загальний 14 умисна

Мотив злочинів Мета злочинів
у зв'язку з їх державною чи громадською 

діяльністю факультативно

Ступінь тяжкості особливо тяжкий
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 113 кк: 

№ статті 113 Назва 
статті Диверсія

Частина 1

Текст 
диспозиції 

статті

Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів 
або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, 
заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому 
здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які 
мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, 
а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на 
радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення 
епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -

Назва складу 
злочинів Диверсія

Об’єкт злочинів: Предмет 
злочинів

Тип 
побудовиосновний додатковий

національна 
безпека України факультативно факультативно матеріальний

Зміст ознаки 
«діяння» Зміст ознаки «наслідки»

вчинення:
1) вибухів;
2) підпалів;
3) інших 
дій;

реальна загроза: 1) масового знищ. людей, запод. тіл. 
ушкодж. чи іншої шкоди здоров'ю; 2) зруйнування 
або пошк. об'єктів, які мають важл. нар-госп. чи обор. 
значення; 3) радіоактивне забруднення, мас. отруєння, 
пошир. епідемій, епізоотій чи епіфітотій;

Місце злочинів Час злочинів Спосіб 
злочинів Засоби злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів Вид суб’єкту Вік

факультативно загальний 14

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно ослаблення держави
Ступінь тяжкості особливо тяжкий
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склад злочинів, передбачених за допомогою ч. 1 ст. 114 кк: 

№ статті 114 Назва 
статті Шпигунство

Частина 1

Текст диспозиції 
статті

Передача або збирання з метою передачі іноземній 
державі, іноземній організації або їх представникам 
відомостей, що становлять державну таємницю, 
якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без 
громадянства,-

Назва складу 
злочинів Шпигунство

Об’єкт злочинів: 
Предмет злочинів

основний додатковий

безпека держави факультативно відомості, що становлять 
державну таємницю;

Тип побудови Зміст ознаки «діяння» Зміст ознаки «наслідки»

формальний 1) передача; 2) збирання; формальний

Місце злочинів Час злочинів Спосіб Засоби злочинів

факультативно факультативно факультативно факультативно

Обставини злочинів Вид суб’єкту Додаткова ознака 
суб’єкту Вік

факультативно спеціальний 1) іноземець; 2) апатрид; 16

Форма вини Мотив злочинів Мета злочинів

умисна факультативно
2) передача іноземній державі, 
іноземній організації або їх 
представникам;

Ступінь тяжкості особливо тяжкий



тлУмачення окРемих теРмініВ,  
які ВикоРистоВУються  
пРи хаРактеРистиці змістУ склаДіВ 
злочинУ пеРеДбачених за Допомогою 
статей РозДілУ I особлиВої 
частини кк «злочини пРоти осноВ 
національної безпеки УкРаїни»

Категорія Визначення Джерело

Національна 
безпека

захищеність життєво важливих 
інтересів людини і громадяни-
на, суспільства і держави, за якої 
забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлен-
ня, запобігання і нейтралізація 
реальних та потенційних загроз 
національним інтересам у сфе-
рах правоохоронної діяльності, 
боротьби з корупцією, прикор-
донної діяльності та оборони, 
міграційної політики, охорони 
здоров'я, освіти та науки, нау-
ково-технічної та інноваційної 
політики, культурного розвитку 
населення, забезпечення свободи 
слова та інформаційної безпеки, 
соціальної політики та пенсій-
ного забезпечення, житлово-ко-
мунального господарства, ринку 
фінансових послуг, захисту прав 
власності, фондових ринків і 
обігу цінних паперів, податко-
во-бюджетної та митної політи-
ки, торгівлі та підприємницької 
діяльності, ринку банківських

Про основи на-
ціональної без-
пеки України : 
Закон України від 
19.06.2003 № 964-
IV // Відомості 
Верховної Ради 
України, 2003,  
№ 39, ст. 351. Із 
змінами, внесе-
ними згідно із За-
конами № 3200-
IV (3200-15) від 
15.12. 2005, ВВР, 
2006, № 14, ст.116 
N 2411-VI (2411-
17) від 01.07. 
2010, ВВР, 2010, 
№ 40, ст. 527
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послуг, інвестиційної політики, 
ревізійної діяльності, монетарної 
та валютної політики, захисту 
інформації, ліцензування, про-
мисловості та сільського госпо-
дарства, транспорту та зв'язку, 
інформаційних технологій, 
енергетики та енергозбережен-
ня, функціонування природних 
монополій, використання надр, 
земельних та водних ресурсів, ко-
рисних копалин, захисту екології і 
навколишнього природного сере-
довища та інших сферах держав-
ного управління при виникненні 
негативних тенденцій до створен-
ня потенційних або реальних за-
гроз національним інтересам;

безпека держави
стан захищеності життєво 
важливих інтересів держави від 
внутрішніх і зовнішніх загроз 

політичний 
устрій України

найвищій щабель системи розподі-
лу прав, обовязків, повноважень в 
українській політичній нації

безпека політич-
ного устрою 
України

недоторканість наявного розподі-
лу прав, обовязків, повноважень 
в українській політичній нації на 
її найвищому щаблі

конституційний 
лад

устрій держави і суспільства, а 
також їх інститутів, який відпові-
дає Конституції. 

державна влада

головна складова публічної вла-
ди, яка належить тільки державі 
і реалізується нею шляхом при-
йняття компетентним органом 
обов'язкових для виконання усіма 
рішень (правових актів), та засто-
сування в разі необхідності де-
ржавного примусу. Завдяки цьому 
здійснюється керівництво справа-
ми суспільства як самою держа-
вою, так і її органами



1� Кримінальний кодекс України. Особлива частина

державний 
суверенітет 
України 

верховенство, самостійність, 
повнота і неподільність влади 
Республіки в межах її території 
та незалежність і рівноправність 
у зовнішніх зносинах

Декларація про 
державний суве-
ренітет України 
від 16.07.1990 № 
55-XII.
Резолюція Гене-
ральної Асамблеї 
ООН 2734 (XXV) 
«Декларація про 
зміцнення між-
народної безпе-
ки» від 16 грудня 
1970 р. 

територіальна 
цілісність

всі складові території держави 
(адміністративно-територіаль-
ні одиниці) перебувають в не-
розривному взаємозв'язку, харак-
теризуються єдністю і не мають 
власного суверенітету

територіальна 
недоторканість

захищеність території країни в 
існуючих кордонах від будь-яких 
посягань, що можуть стосува-
тися незаконної зміни території 
України, визначеної рішеннями 
Верховної Ради України і міжна-
родними договорами України

державний 
кордон

це лінія і вертикальна поверхня, 
що проходить по цій лінії, які 
визначають межі території Ук-
раїни — суші, вод, надр, повітря-
ного простору

ст. 1 Закону Украї-
ни «Про держав-
ний кордон Украї-
ни» від 04.11.1991 
№ 1777-XII

обороно-здат-
ність

здатність держави до захисту у 
разі збройної агресії або зброй-
ного конфлікту

Ст. 1 Закону Ук-
раїни «Про обо-
рону України» 
від 06.12.1991  
№ 1932-XII

змова умисна угода двох або більше 
осіб про спільні діяння

заклик

повідомлення, змістом якого є 
спонукання до вчинення певно-
го діяння чи заподіяння певного 
наслідку

публічно відкрито, без обмежень доступу

див. Закон Ук-
раїни «Про до-
ступ до публіч-
ної інформації» 
від 13.01.2011  
№ 2939-VI
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матеріали носії інформації

виготовлення 
матеріалів

фіксування інформації на ма-
теріальному носієві Див. «Про кіне-

матографію»
Закон України 
від 13.01.1998  
№ 9/98-ВР

розповсюдження 
матеріалів

створення можливості ознайом-
лення з матеріалами для інших 
осіб, включає в себе тиражуван-
ня чи передачу іншим особам

відомості інформація у широкому значенні
«Про інформа-
цію»
Закон України 
від 02.10.1992  
№ 2657-XII

інформація

будь-які відомості та/або дані, 
які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відобра-
жені в електронному 
вигляді

відомості, 
що становлять 
державну 
таємницю

таємна інформація у сфері обо-
рони, економіки, науки і техніки, 
зовнішніх відносин, державної 
безпеки і охорони правопорядку, 
розголошення якої може завдати 
шкоди національній безпеці Ук-
раїни та які визнані у порядку, 
встановленому Законом, держав-
ною таємницею і підлягають 
охороні державою

«Про державну 
таємницю»
Закон України 
від 21.01.1994  
№ 3855-XII

збирання 
відомостей

здобуття відомостей (наприклад, 
викрадення насіїв, особисте 
спостереження, фотографування, 
підслуховування та ін.).

іноземець

особа, яка не перебуває у грома-
дянстві України і є громадяни-
ном (підданим) іншої держави 
або держав

«Про правовий 
статус іноземців 
та осіб без грома-
дянства»
Закон України 
від 22.09.2011  
№ 3773-VI

особа без 
громадянства

особа,  яку  жодна  держава від-
повідно до свого законодавства 
не вважає своїм громадянином
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вибух

швидке хімічне перетворення, 
що відбувається з виділенням ве-
ликої кількості тепла і газоподіб-
них продуктів

«Про поводжен-
ня з вибуховими 
матеріалами про-
мислового при-
значення»
Закон України 
від 23.12.2004  
№ 2288-IV

масовий впливаючий на значну кількість

знищення людей
заподіянні смерті або шкоди 
здоров'ю значної кількості гро-
мадян

епідемія

масове  поширення   інфекційної   
хвороби   серед населення від-
повідної території за короткий 
проміжок часу

«Про захист на-
селення від ін-
фекційних хво-
роб»
Закон України 
від 06.04.2000  
№ 1645-III

епізоотія широке розповсюдження інфек-
ційної хвороби тварин

епіфітотія широке розповсюдження інфек-
ційної хвороби рослин

воєнний стан

це особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в ок-
ремих ЇЇ місцевостях у разі зб-
ройної агресії чи загрози нападу, 
небезпеки державній незалеж-
ності України, Її територіальній 
цілісності та передбачає надання 
відповідним органам державної 
влади, військовому командуван-
ню і органам місцевого самов-
рядування повноважень, необ-
хідних для відвернення загрози 
та забезпечення національної 
безпеки, а також тимчасове, зу-
мовлене загрозою, обмеження 
конституційних прав та свобод

«Про правовий 
режим воєнного 
стану»
Закон України 
від 06.04.2000 № 
1647-III
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людини й громадянина і прав та 
законних інтересів юридичних 
осіб із зазначенням строку дії 
цих обмежень

Представник 
іноземної 
держави або 
іноземної 
організації

це особа, яка уповноважена ви-
ражати інтереси тієї чи іншої 
іноземної Держави (іноземної 
організації) та діє від її імені або 
представляє її за спеціальним 
повноваженням, у тому числі 
таємним (не офіційним)
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