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  У монографії висвітлюються концептуальні  проблеми теорії і практики кримі-

нально-правової охорони основ національної безпеки України у контексті з поло-
женнями Закону України «Про основи національної безпеки України» та Консти-
туції України. Аналізуються особливості політико-правової природи національної 
безпеки,  її розуміння як юридичної категорії і соціально-політичної реалії. По-
казано генезис злочинів проти основ національної безпеки України, їх понятійна 
характеристика у контексті сучасної кримінально-правової доктрини і практики. 
Досліджуються основні концептуальні підходи до їх дефініції та аналізу правової 
природи таких посягань. Порушується питання про класифікацію злочинів проти 
основ національної безпеки України, встановлюються основні критерії розподі-
лу їх на окремі види, розкриваються їхні загальні й відмінні риси. Аналізуються 
методологічні проблеми встановлення об’єкта і предмета розглянутих злочинів, 
їхніх об’єктивних і суб’єктивних ознак. Висвітлюються концептуальні проблеми 
кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки.

  Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів, 
а також практичних працівників правоохоронних органів, усіх, хто хоче поглиби-
ти свої знання з питань кримінально-правової охорони основ національної без-
пеки України.
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