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ПЕРЕДМОВА 
 

Кримінальне право України є однією з провідних галузей 
національного права. Вивчення його основних положень передбачено 
навчальними програми підготовки юристів незалежно від вищого 
навчального закладу, що здійснює таку підготовку. У сучасній 
юридичній Україні не бракує підручників з кримінального права, але 
запропонований автором навчальний посібник не протирічить головній 
ідеї – розмаїття наукових поглядів завжди призводить до 
вдосконалення концептуальних положень розглядуваної галузі права. 

Автор по-новому підходить до розгляду деяких проблем, що 
існують в теорії кримінального права, доповнюючи зміст навчального 
посібника такими темами: «Кримінально-правова політика» 1  та 
«Механізм реалізації кримінальної відповідальності». Це пов’язано з 
тим, що кримінально-правова політика, з одного боку, втілюється у 
регульовані кримінальним правом кримінально-правові відносини, а з 
іншого – впливає на розвиток норм чинного законодавства про 
кримінальну відповідальність. Що ж стосується питань реалізації 
кримінальної відповідальності, то слід зазначити, що за допомогою 
механізму реалізації такої відповідальності виконуються завдання 
                                                 

1 Термін «кримінальна політика», як справедливо зазначає П. Л. Фріс, не може 
бути визнаний удалим. Це пов’язано з тим, що буквальне тлумачення може дати 
підстави розуміти під нею політику, яка спрямована на розвиток кримінальної 
активності частини населення (окремих індивідів) країни (кримінальна активність 
в даному випадку замінює категорію «злочинність» з урахуванням того, що рано 
чи пізно поряд із злочинами з’являться кримінальні проступки, тому ця категорія 
не буде охоплювати всю сукупність вчинених на території України злочинів і 
кримінальних проступків), що, звичайно, не відповідає змісту цього терміна. По 
суті йдеться про антикримінальну, антизлочинну політику. Більш удалим для 
визначення цього виду політики була би назва – політика у сфері протидії 
кримінальній активності частини населення (окремих індивідів) країни (далі – 
політика у сфері протидії кримінальній активності). М. І. Мельник застосовує для її 
визначення термін «антикриміногенна політика» (Див.: Мельник М. І. 
Антикриміногенна політика. – Енциклопедія Сучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – 
С. 547–548); Автори підручника «Кримінальне право України. Загальна частина за 
ред. Я. Ю. Кондратьєва (К., 2002) для визначення цього виду політики 
застосовують термін «політика держави у сфері протидії злочинності» (Більш 
докладно про це див.: Фріс П. Л. Нарис історії кримінально-правової політики 
України : [монографія] / за заг. ред. М. В. Костицького. – К. : Атіка, 2005. – 124 с.). 
Ці терміни, без сумніву, є більш удалими для визначення цього виду політики, але 
вони є ширшими за поняття «кримінально-правова політика». У подальшому під 
«кримінальною політикою» у межах вивчення КПР слід розуміти кримінально-
правову політику (див. тему 2 цього посібника). 
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кримінального права України. Тому вивчення цих тем, на наш погляд, 
надасть можливість майбутнім юристам не тільки поглибити знання з 
теоретичних питань сучасної науки кримінального права, але й 
зрозуміти «складність» кримінально-правового впливу на кримінальну 
активність окремих індивідів. 

Окремі спірні моменти, з приводу яких автором висловлюється 
власна думка, не слід розглядати як «статику» поглядів науковців, а 
навпаки, як необхідність вироблення свого підходу до розв’язання 
проблем сучасної кримінально-правової науки. Слід також виходити з 
того, що отримання науковою ідеєю «статусу» доктрини1 є тривалим, 
багатоступеневим процесом, внаслідок якого твори та думки видатних 
юристів або втілюються в законодавство і практику його застосування 
або стають орієнтиром для їх кореляції. В цілому запропонований 
навчальний посібник допоможе студентам дещо по-новому осмислити 
теоретичні положення кримінального права. 

Автор висловлює щиру вдячність рецензентам за доброзичливу 
критику і ділові пропозиції, що сприяли роботі над запропонованим 
навчальним посібником. 

                                                 
1 Кримінально-правовою доктриною визнається розвинута новостворена ідея, 

вчення, теорія, що відображає сформовану, логічно завершену, погоджену і 
домінуючу в сучасних реаліях розвитку України систему поглядів на кримінально-
правову реальність, пріоритети, принципи, форми, засоби і методи кримінально-
правового регулювання суспільних відносин, затребувану практикою 
правозастосування і таку, що певним чином впливає на законодавця при створенні 
та прийняті законів про кримінальну відповідальність. Доктрина кримінального 
права на сучасному етапі розвитку юридичної науки та правової системи України 
відіграє не лише роль фактора вдосконалення законодавства про кримінальну 
відповідальність, а визнається юридичним джерелом кримінального права. 
Доктрина кримінального права належить до правових явищ, які не тільки 
багаторазово змінювали і змінюють свій статус, але й прагнуть розчинитися в 
науці, судовій практиці, загальних принципах та інших формах і джерелах 
кримінального права. У частині догматики права кримінально-правова доктрина 
піднімається на інший, більш предметний, прагматичний рівень механізму 
кримінально-правового регулювання суспільних відносин і разом з ЗУпКВ 
визначає права і обов’язки держави та індивідів у конкретних правовідносинах, що 
між ними складаються в процесі реалізації кримінальної відповідальності (Див.: 
Митрофанов І. І. Кримінально-правова доктрина: від визначення поняття до 
з’ясування ролі у механізмі реалізації кримінальної відповідальності / 
І. І. Митрофанов // Вісник Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського. – 2014. – Випуск 3 (86). – С. 168–173). 
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ТЕМА 1 Загальні положення кримінального права 
1.1. Поняття кримінального права, його предмет і метод. 
1.2. Норми та інститути кримінального права. 
1.3. Завдання кримінального права. 
1.4. Принципи кримінального права. 
1.5. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права. 
1.6. Наука кримінального права. 
 

1.1. Поняття кримінального права, його предмет і метод.  
Кримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей 

національного права. Воно значно відокремлюється від інших галузей 
права, маючи при цьому власний предмет правового регулювання і 
метод правового регулювання, а також свою систему нормативних 
приписів. Утім, кримінальне право є складовою частиною системи 
національного права, тому йому притаманні основні принципи та риси, 
що характеризують сучасне національне право України. 

Загальні положення теорії кримінального права досліджувалися в 
наукових працях таких учених, як П. П. Андрушко, Л. В. Багрій-
Шахматов, Ю. В. Баулін, М. О. Бєляєва, В. І. Борисов, Ф. Г. Бурчак, 
Я. М. Брайнін, О. В. Волох, С. Б. Гавриш, В. О. Глушков, В. В. Голiна, 
В. К. Грищук, Н. О. Гутурова, В. П. Ємельянов, М. Й. Коржанський, 
О. М. Костенко, В. М. Кудрявцев, Ю. I. Ляпунов, П. С. Матишевський, 
М. І. Мельник, П. П. Михайленко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, 
П. I. Орлов, М. I. Панов, О. А. Пiняєв, О. Я. Свєтлов, В. В. Сташис, 
Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, В. П. Тихий, П. Л. Фріс та інші. 

У доктрині кримінального права дорадянського часу кримінальне 
право трактувалося як «сукупність законів, звичаїв і положень судової 
практики»1 . М. С. Таганцев розглядав кримінальне право як «суку-
ність юридичних правил, що визначають відносини, виникаючі між 
державною владою і тими порушеннями правового порядку, які ми 
називаємо злочинами»1. І в зарубіжних країнах одні автори 
кримінальне право розглядали і розглядають лише як писані, 
встановлені законом норми права; інші – як сукупність норм, що не 
лише встановлені законом, а й містяться у звичаях і вироблені 
практикою (наприклад, стосовно Англії, США і деяких інших країн 
правильним буде трактування кримінального права як сукупності 
законів, звичаїв і положень судової практики). Щодо континентальної 
системи права (Франція, Німеччина, Італія тощо) найправильнішою є 
перша точка зору. Так, Ф. Ліст вважав, що кримінальне право – це 
сукупність норм, за допомогою яких держава з відомими фактичними 
відносинами (злочинними діяннями) пов’язує юридичні наслідки – 
покарання2. 

                                                 
1  Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с 

подробным изложением начал русского уголовного законодательства. Часть 
Общая / А. Ф. Кистяковский. – [3-е изд.]. – К. : Ф. А. Иогансон, 1891. – С. 1. 

2 Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая часть / Фон-Лист Ф. ; пер. : 
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Кримінально-правові норми у дорадянські часи формулювалися і 
містилися в судебниках, судних грамотах, статутах, уложеннях, 
положеннях, видавалися за найвищим наказом чи вказівкою 
самодержця, а в роки радянської влади – містилися в різних актах 
органів державної влади й управління спочатку УСРР, а потім – 
органів державної влади СРСР і УРСР. У ці роки в нашій країні цілком 
заперечувалося значення звичаїв і судового прецеденту як формальних 
джерел кримінального права. Проте, кримінальне право як України, 
так і інших країн, починається у звичаєвому, неписаному, праві. Звичаї 
і положення судової практики довгі роки слугують основою писаного 
кримінального права. І в наш час роз’яснення ПВСУ та рішення у 
кримінальних справах Верховного Суду України, а тепер і Вищого 
спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ (ВССУ) мають важливе значення для подолання протиріч, 
наявних у кримінальному праві України. 

Норми кримінального права не лише встановлюють нормативні 
положення, що регламентують питання про те, які суспільно 
небезпечні діяння визнаються злочинами і які види покарань чи інші 
засоби кримінально-правового впливу можуть застосовуватися до осіб, 
які їх учинили, але й також визначають завдання і структуру 
законодавства України про кримінальну відповідальність, підставу і 
принципи кримінальної відповідальності, межі і принципи чинності 
ЗУпКВ у часі та просторі, відповідальність за співучасть у злочині, 
поняття «множина злочинів» та відповідальність за наявності у діянні 
ознак повторності, сукупності та рецидиву злочинів, особливості 
кримінальної відповідальності неповнолітніх тощо. 

У суспільній думці кримінальне право зазвичай розуміється як 
сукупність заборон, що визначають: які діяння є злочинами і які 
покарання може понести винний за їх вчинення. У правників поняття 
«кримінальне право» використовується у чотирьох значеннях, як: 
галузь національного права, галузь законодавства, галузь науки і як 
навчальна дисципліна у системі підготовки юристів. 

Кримінальне право як галузь національного права є сукупністю 
юридичних інститутів і норм, що визначають злочинність і караність 
діянь, предмет і методи кримінально-правового регулювання 
суспільних відносин з метою правового забезпечення їх охорони, 
кримінально-правові відносини. 

Кримінальне право як галузь законодавства – це система 
правових норм, установлених вищим органом законодавчої влади 
(Верховною Радою України), що визначають злочинність та караність 
діяння, а також інші кримінально-правові наслідки його вчинення. 

Кримінальне право як наука – це система (сукупність) пануючих 
у суспільстві на сучасному етапі його розвитку поглядів, ідей, 
концепцій і теорій щодо самого кримінального права, шляхів і засобів 
протидії злочинності, тобто практики його застосування, перспектив 

                                                                                                             
Ф. Ельяшевич. – М. : Т-во Тип. А. И. Мамонтова, 1903.– С. 1. 
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розвитку, історії національного кримінального права та кримінального 
права зарубіжних країн. 

Кримінальне право як навчальна дисципліна – це сукупність 
знань, що викладаються за певною програмою у навчальних закладах 
юридичного профілю, розташованих у формально-логічній і юридично 
обґрунтованій послідовності у вигляді відносно самостійних тем, 
питань і практичних завдань, що охоплюють теоретико-понятійний і 
нормативний зміст кримінального права, мету, підстави й умови 
застосування його норм, існуючу практику застосування кримінально-
правових норм судами України. 

Єдиною нормативно-правовою базою кримінального права є 
Кримінальний кодекс України 1 , який ґрунтується на Конституції 
України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 

Кримінальне право України як галузь законодавства поділяється 
на дві частини: Загальну та Особливу. 

Загальна частина КК України зосереджує визначальні норми 
загального значення; їх дія поширюється на всі приписи Особливої 
частини кримінального права. Ці норми передбачають: завдання 
ЗУпКВ, підставу кримінальної відповідальності, чинність ЗУпКВ у 
часі та просторі, поняття злочину, його видів та стадій, форми вини, 
поняття суб’єкта злочину, співучасть у злочині, множину злочинів, 
обставини, що виключають злочинність діяння, звільнення від 
кримінальної відповідальності, покарання та його види, призначення 
покарання, звільнення від покарання та його відбування, судимість, 
інші кримінально-правові засоби впливу, особливості кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх. Сутність і призначення 
норм Загальної частини ЗУпКВ виявляються лише в її органічній 
єдності з положеннями Особливої частини ЗУпКВ. 

Особлива частина ЗУпКВ містить конкретні суспільно небезпечні 
діяння, які Кримінальним кодексом визнаються злочинами. Вчинення 
такого діяння тягне можливість призначення винній особі певного 
виду кримінально-правових засобів впливу 2 . При цьому майже всі 
диспозиції статей Особливої частини КК визначають діяння з боку 
однієї особи – виконавця суспільно небезпечного діяння. Умови 
кримінальної відповідальності за умисне вчинення злочину діями 
кількох осіб містяться в Загальній частині ЗУпКВ – у статтях про 
співучасть, тобто у статтях 26, 27, 28 КК України. 

Загальна та Особлива частини КК України становлять єдину 
галузь українського законодавства – законодавства України про 
кримінальну відповідальність. Застосування норм Особливої частини 
можливе лише з урахуванням положень, що містяться у нормах 

                                                 
1 Тут і далі посилання на Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. зі 

змінами та доповненнями станом на 01 грудня 2014 р. 
2  Див.: Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які 

вчинили злочини : [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП 
Щербатих О. В., 2009. – 488 с. 
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Загальної частини КК. Наприклад, якщо особа вчинила декілька 
злочинів і їй необхідно призначити покарання за сукупністю злочинів, 
нам слід звернутися, насамперед, до норм розділу VII Загальної 
частини КК, що містять визначення сукупності злочинів, потім до 
статей Особливої частини, які порушила особа, і в порядку, 
передбаченому ст. 70 Загальної частини КК, призначити покарання. 

Отже, кримінальне право – це сукупність юридичних інститутів 
і норм, що визначають злочинність і караність діянь, предмет і 
методи кримінально-правового регулювання суспільних відносин з 
метою правового забезпечення їх охорони, та сприяють виникненню і 
регулюванню кримінально-правових відносин. 

Самостійність кримінального права як галузі права обумовлена 
його специфічними ознаками: 

– лише кримінальне право є законодавчою базою для визначення 
злочинності діяння, його караності та інших кримінально-правових 
наслідків вчинення злочину; 

– кримінальне право має власний предмет правового регулювання, 
яким є суспільні відносини, що виникають у зв’язку з учиненням 
злочину або можливістю його учинення. Крім того, що стосується 
суб’єктів кримінально-правових відносин, з однієї сторони виступають 
особи, які вчинили злочини, а з іншої – держава в особі органів 
правосуддя та потерпілі від злочину особи; 

– кримінальному праву притаманна особливість методу правового 
регулювання вищезазначених суспільних відносин, суть якого полягає 
у визначенні злочинності та караності діяння; 

– якщо норма права – це обов’язкове правило необхідної 
(правомірної) поведінки, то диспозиція статті Особливої частини КК 
фіксує соціальну аномалію, передбачає недозволений вид людської 
поведінки, визначає ознаки вкрай небажаних для держави та 
суспільства діянь1; 

– згідно з ч. 4 ст. 3 КК застосування закону про кримінальну 
відповідальність за аналогією заборонено. 

Кримінальне право України вивчає не лише норми ЗУпКВ, а й 
практику застосування цих норм судами, тобто їхню дію. Вище при 
розгляді особливостей кримінального права як галузі права ми 
звернули увагу на те, що кримінально-правові відносини виникають 
при вчиненні особою суспільно небезпечного діяння між цією 

                                                 
1 Нами не розглядаються проблеми розуміння поняття «кримінально-правова 

норма». В межах лекційного курсу зміст правової норми (її диспозиції) 
тлумачиться, як правило, лише у специфічному аспекті – здебільшого неможливої 
(недозволеної) поведінки. На думку М. І. Мельника, «саме розуміння правила 
поведінки в аспекті неприпустимої поведінки дозволяє говорити про положення 
Особливої частини КК як про норми права, тобто норми недозволеної, 
неприпустимої поведінки суб’єкта» (Див.: Мельник М. І. Кримінально-правова 
норма чи соціальна аномалія? / М. І. Мельник // Право України. – 2004. – № 9. – С. 
115–119.). 
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особою, – з одного боку, потерпілим та державою – з іншого. Це 
означає, по-перше, що до особи, яка вчинила злочин, можуть бути 
вжиті заходи державного впливу і на неї може бути покладена 
кримінальна відповідальність, а по-друге, держава наділяється правом 
переслідувати злочинця у кримінально-процесуальному порядку, 
доводити його вину у вчиненні злочину і застосовувати до нього 
кримінально-правову санкцію. Ці права та обов’язки суб’єктів 
становлять матеріальний зміст кримінально-правових відносин. 
Кримінально-правові відносини існують незалежно від того, чи відома 
органам державної влади особа, яка вчинила злочин, чи виявити її не 
вдалося. Такі відносини будуть існувати доти, доки вони не будуть 
припинені або доки не відпадуть підстави, що сприяли їх виникненню. 
Від моменту вчинення злочину (початок кримінально-правових 
відносин) виникає у держави право притягнути винну у його вчиненні 
особу до кримінальної відповідальності. 

Однак такий підхід до кримінально-правових відносин визнається 
однобічним, оскільки серед завдань кримінального права законодавець 
виділяє запобігання злочинам. Це завдання виконується у правовому 
полі. Забезпечення поведінки особи, здатної вчинити злочин, 
здійснюється у межах запобіжних кримінально-правових відносин 
шляхом загрози застосування покарання, що передбачається санкціями 
кримінально-правових норм, до тих, хто вчинить злочин. Загроза 
покаранням виступає в такому разі як засіб забезпечення належної 
поведінки суб’єкта запобіжних відносин, яким є особа, здатна вчинити 
злочин. Іншим суб’єктом кримінально-правових відносин є держава. 
Саме вона за допомогою видання кримінально-правових норм визначає 
бажаний варіант поведінки іншого суб’єкта – громадянина, 
покладаючи на нього обов’язок вчиняти активні дії, забороняючи 
суспільно небезпечну і дозволяючи суспільно корисну поведінку. 
Утім, будучи суб’єктом запобіжних кримінально-правових відносин, 
держава сама виступає як носій відповідних прав і обов’язків, що 
кореспондуються правам і обов’язкам іншого суб’єкта правовідносин. 
Так, обов’язку громадянина не порушувати вимоги кримінально-
правових норм кореспондується право держави вимагати від суб’єкта 
належної поведінки та у разі порушення таких норм застосувати 
примусові засоби впливу на винну особу. Праву фізичної особи 
поводитися так, як їй буде завгодно, не порушуючи кримінально-
правових заборон і розпоряджень, кореспондується обов’язок держави 
не застосовувати примусові засоби впливу на таких осіб. Зв’язок 
зазначених прав та обов’язків і є юридичним змістом запобіжних 
кримінальних правовідносин. 

Третя група суспільних відносин, що регулюються нормами 
кримінального права, складається з відносин, які виникають у зв’язку 
із наданням права на заподіяння шкоди охоронюваним законом 
інтересам особи, суспільства і держави за наявності певних юридичних 
фактів – обставин, що виключають злочинність діяння. 

Таким чином, предметом кримінального права є лише ті 
суспільні відносини, що підлягають регулюванню кримінально-
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правовими засобами з метою виконання завдань кримінального права. 
Як такі виступають певні види людської поведінки (тобто такі, що 
володіють значним ступенем суспільної небезпечності або спрямовані 
на припинення суспільно небезпечних діянь), а також відносини, що 
виникають у разі вчинення людиною цих учинків. 

Поряд із предметом правового регулювання виділяється також 
предмет охорони кримінального права, що охоплює собою найзначущі 
для суспільства і держави інтереси. Слід враховувати, що предмет 
кримінально-правової охорони вміщує не будь-які соціальні відносини, 
а тільки ті з них, що, по-перше, представляють для особи, суспільства і 
держави підвищену цінність, а по-друге, взяті під охорону ЗУпКВ. 

Як зазначалося вище, самостійність українського кримінального 
права як галузі права обумовлена його специфічними ознаками і, 
насамперед, специфічністю відновлювальних кримінально-правових 
відносин, що виникають між особою, яка вчинила злочин, і потерпілим 
та органами правосуддя. Охорона державою прав, свобод і законних 
інтересів людини і громадянина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від 
злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства 
здійснюється також специфічним, притаманним лише КПР методом – 
визначенням злочинності і караності діяння, тобто застосуванням до 
винної у вчиненні злочину особи певного виду покарання. Крім того, 
запобігання злочинам вимагає застосування й методу, що дозволяє у 
певних випадках заподіювати шкоду правоохоронюваним інтересам. 

У теорії права метод правового регулювання визначається як 
сукупність певних засобів, за допомогою яких регламентуються та 
охороняються стосунки між суб’єктами правовідносин. Метод 
кримінального права – це сукупність прийомів і способів, за допомогою 
яких здійснюється захист суспільних відносин, що становлять 
предмет досліджуваної галузі права. Для врегулювання суспільних 
відносин у кримінальному праві використовуються різні методи, що 
уможливлюють ефективно упорядкувати поведінку суб’єктів 
правовідносин: встановлення законодавчої заборони на вчинення 
певного суспільно небезпечного діяння; встановлення покарання за 
порушення зазначеної заборони; наділення суб’єктів кримінальних 
правовідносин правом на заподіяння шкоди для захисту суспільних 
інтересів, а також заохочення до суспільно корисної, правомірної 
поведінки. 

Встановлення заборони на вчинення злочинного посягання є 
визначальним для сфери дії норм кримінального права. Заборона 
якого-небудь варіанта антигромадського діяння, що представляє 
підвищену небезпеку, дає можливість попередити його вчинення і, тим 
самим, перешкоджає заподіянню шкоди суспільним відносинам. Діючи 
в межах правових розпоряджень, суб’єкт поводиться правомірно, що є 
суспільно корисним варіантом поведінки і дає змогу раціональніше 
побудувати всю систему соціальних відносин. 

Другим методом кримінального права є законодавче встановлення 
відповідальності за порушення вищевказаної заборони. Цей метод 
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наповнює засіб кримінально-правового впливу на суспільні відносини 
реальним змістом. Він застосовується в тому випадку, якщо суб’єкт 
переступає правове обмеження і посягає на охоронювані законом 
соціальні зв’язки. Реалізація кримінальної відповідальності є 
відповідною реакцією з боку держави на вчинення злочину. 
Застосуванням цього методу можна припинити подальше вчинення 
кримінально-правового делікту, що вже почався, відновити порушені 
суспільні відносини, а також здійснити на винного виховний вплив. 
Крім того, наявність у законі дуже серйозних примусових заходів 
сприяє попередженню кримінально-правових деліктів, утримуючи 
несвідомих громадян від їх учинення шляхом загрози можливості 
застосування покарання. 

Третій метод нормативного регулювання суспільних відносин, що 
становлять предмет кримінального права, пов’язаний з наділенням 
громадян правом на вчинення певних дій. У деяких випадках 
виникають ситуації, при яких відбувається зіткнення кількох 
охоронюваних законом суспільних відносин. При цьому збереження 
одного з них стає можливим лише через нанесення шкоди іншому. 
Тому, за наявності відповідних умов закон про кримінальну 
відповідальність наділяє особу правом на заподіяння певної шкоди з 
метою захисту охоронюваних суспільних відносин. Так, наприклад, 
при необхідній обороні (ст. 36 КК Украйни) особа, яка захищається, 
заподіюючи шкоду тому, хто посягає, тим самим захищає інтереси 
особи, суспільства і держави. Враховуючи це, таке діяння не може 
бути визнане злочинним, і особа, яка його вчинила, не підлягає 
кримінальній відповідальності. Надання у такій ситуації права на 
змушене заподіяння шкоди дає можливість припинити злочин і, тим 
самим, вирішити завдання закону про кримінальну відповідальність. 

Останнім методом кримінального права є заохочення до суспільно 
корисної, правомірної поведінки. За сучасним тлумачним словником 
заохочення – це дія зі значенням заохотити або те, що заохочує кого-
небудь до чогось; заохотити – значить спонукати кого-небудь різними 
способами до певних дій 1 . Заохочувальні властивості мають 
кримінально-правові приписи, закріплені в нормах КК України про: 
загальні види звільнення від кримінальної відповідальності 
(наприклад, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
дійовим каяттям (ст. 45); звільнення від покарання (статті 75–79 КК); 
спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності 
після вчинення нею злочинів, передбачених ч. 2 ст. 111 «Державна 
зрада», ч. 2 ст. 114 «Шпигунство» тощо. 

 
1.2. Норми та інститути кримінального права 
Характеризуючи кримінальну відповідальність, слід зазначити, 

що вона не може встановлюватися інакше, ніж шляхом конструювання 

                                                 
1 Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / за заг. ред. д-ра 

філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – X. : Вид-во «Школа», 2006. – С. 320. 
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кримінально-правової норми, оскільки межі і засоби такої 
відповідальності передбачені нормою кримінального права, що й 
слугує законодавчою підставою для початку її реалізації. Система 
кримінально-правових норм є первинною ланкою в механізмі 
реалізації кримінальної відповідальності. Саме за наявності норми, що 
встановлює заборону на вчинення певного суспільно небезпечного 
діяння, та наступне її порушення буде стартовою площадкою для 
втілення у конкретну поведінку суб’єктів кримінальних правовідносин 
засобів кримінальної відповідальності з метою виконання завдань 
закону України про кримінальну відповідальність. 

У загальній теорії права невипадково норму права визначають як 
«вихідний елемент», «первинну клітинку права»1. Однак при цьому 
право розглядається як нероздільне системне утворення. Норма права є 
частиною цілого, але в той же час кожна з норм не може визначатися 
як право малого розміру, повно та вичерпно відображаючи всі його 
властивості і характеристики2.  

З’ясування різних точок зору на поняття «норма права», «норма 
кримінального права»3 дозволило нам визначити кримінально-правову 
норму як загальнообов’язкове правило поведінки та органічно 
пов’язане з ним веління, дотримання якого забезпечується примусовою 
силою засобів кримінально-правового впливу. Вона фіксує межі 
свободи і відповідальності учасників суспільного життя, визначає їм 
варіанти дозволеної та забороненої поведінки в інтеракціях один з 
одним. Виконання нормативної вимоги упорядковує вчинки людей у 
найрізноманітніших сферах життєдіяльності суспільства і тим самим 
забезпечує вирішення завдань закону про кримінальну 
відповідальність: правове забезпечення охорони прав і свобод людини 
і громадянина, власності, громадського порядку та громадської 
безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних 
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання 
злочинам. (ч. 1 ст. 1 КК України). 

Беручи до уваги вищевикладене, уявляється можливим 
стверджувати, що під нормою кримінального права розуміється 
система встановлених (санкціонованих) Верховною Радою України4 і 

                                                 
1 Байтин М. И. Сущность права: современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков / М. И. Байтин. – 2-е изд., доп. – М. : Право и государство, 2005. – 
С. 184. 

2 Алексеев С. С. Общая теория права : [курс в 2-х томах] / С. С. Алексеев. – М. : 
Юрид. литература, 1982. – Т. 2. – С. 34. 

3  Митрофанов И. И. Механизм реализации уголовной ответственности : 
[монография] / И. И. Митрофанов. – Кременчуг : Изд. ЧП Щербатых А. В., 2011. – 
С. 89–106. 

4 З теоретичної точки зору слід визнати можливим прийняття норм закону про 
кримінальну відповідальність всеукраїнським референдумом (Див.: Закон України 
«Про всеукраїнський референдум» від 06.11.2012 № 5475-VI // Відомості 
Верховної Ради. – 2013. – № 44–45. – Ст. 634). Однак на сучасному етапі розвитку 
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юридично забезпечених загальнообов’язкових правил поведінки та 
органічно пов’язаних з ними велінь, покликаних у своїй єдності 
регулювати окремі суспільні відносини відповідно до волі і соціальної 
мети народних депутатів України. У формулюванні норми 
кримінального права під окремими суспільними відносинами маються 
на увазі безпосередньо організовувані (основні) і забезпечувальні 
(додаткові) відносини, що упорядковуються відповідно диспозицією і 
санкцією кримінально-правової норми, а під загальними веліннями – 
можливі, а в деяких випадках навіть необхідні вказівки самої норми на 
її мету, суб’єктний склад і на життєві ситуації (юридичні факти), 
втілюючись в ті чи інші кримінальні правовідносини. 

Таке визначення норми кримінального права (норми, що 
встановлює покарання за вчинення кримінального правопорушення,), 
на наш погляд, дозволяє виокремити всі її складові і виявити роль 
кожної з них у реалізації кримінальної відповідальності. Також 
запропонований підхід до поняття «норма кримінального права» 
унеможливлює змішання розглядуваної норми з іншими системними 
юридичними утвореннями (наприклад, з інститутами кримінального 
права). Це розуміння норми кримінального права здатне вирішити такі 
питання кримінально-правової науки: 1) створюється науковий 
фундамент для виявлення всіх складових частин норми кримінального 
права у їх системній єдності; 2) чіткіше фіксуються всі кримінально-
правові категорії: юридична воля, суб’єктивне право, юридичний 
обов’язок, кримінально-правовий засіб захисту, відновлення, 
відповідальності чи заохочення та їхні ідеальні зв’язки; 3) уточнюється 
предмет впливу кримінально-правової норми на тому чи іншому шарі 
її дії; 4) конкретизується характер зв’язку норми з усіма видами 
правовідносин, що беруть участь у механізмі кримінально-правового 
регулювання; 5) уможливлюється спостереження та узагальнення 
процесу реалізації кримінально-правової норми через усі актуальні 
відносини, врегульовані такою нормою, а також її роль у механізмі 
кримінально-правового регулювання. 

Поділ кримінально-правових норм на види можна здійснювати 
залежно від різних ознак (факторів), що відіграють роль критеріїв 
класифікації. Він можливий за основними сферами регулювання 
суспільних відносин, за їхнім місцем в механізмі кримінально-
правового регулювання, за юридичною чинністю, за структурними 
особливостями, за межами дії, за предметом правового регулювання 
тощо. Класифікація за кожною з таких підстав виправдана певними 
науковими і практичними завданнями. 

Виділяючи види норм права за тим чи іншим класифікаційним 
критерієм, варто спершу підкреслити невдалість тільки одного їхнього 
угрупування, що зустрічається в юридичній літературі, а саме: поділу 
правових норм на регулятивні і правоохоронні, запропонованого 

                                                                                                             
України прикладів такого способу прийняття норм ще немає і як це буде виглядати 
на практиці, не зовсім зрозуміло. 
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С. С. Алексеевим. Більш розгорнуту класифікацію подає О. Ф. Скакун. 
Так, вона пропонує поділяти норми права за функціями права на: 
регулятивні, охоронні, захисні. При цьому регулятивними нормами 
права є правила поведінки, призначені для упорядкування суспільних 
відносин шляхом надання їх учасникам прав і покладання на них 
обов’язків (первинні норми). Охоронні норми права – правила 
поведінки, що визначають умови застосування до суб’єкта права 
засобів державного впливу в конфліктних ситуаціях, а також характер і 
зміст цих засобів у разі відсутності правопорушення – при створенні 
спірних обставин, що загрожують реалізації регулятивних норм, при 
проведенні контролю за процесом здійснення права з боку 
компетентних органів тощо (передбачають або психічний примус, або 
примус фізичний і психічний (вторинні норми щодо регулятивних 
норм). Захисні норми права – правила поведінки, що визначають 
державне реагування на порушення закріплених у нормах права 
суспільних відносин; відновлення правового стану в разі заподіяння 
шкоди суб’єктам права, суспільству, правопорядку; визначають умови 
застосування до суб’єкта права, що вчинив правопорушення, засобів 
державно-примусового впливу, характер і зміст цих засобів1. 

Такий поділ спотворює суть і функції права, оскільки право в 
цілому, в тому числі будь-яка його норма, є засобом регулювання 
суспільних відносин. І серед правових норм немає таких, які б не мали 
регулятивної складової. У той же час кожна норма права виконує 
охоронну функцію системою правил поведінки і велінь, закріплених у 
її диспозиції, гіпотезі, у вказівці на суб’єктний склад чи на мету. 
Виділення як однієї з головних груп охоронних норм права вказує на 
відрив санкції правової норми від інших її структурних частин, 
невиправдано розмежовує два взаємозалежні різновиди (запобіжні і 
відновлювальні) правовідносини, що впорядковуються органічно 
поєднаними елементами цілісної кримінально-правової норми. 

Норми права можна класифікувати ще й за іншими підставами. 
Так, за методом правового регулювання виділяються імперативні, 
диспозитивні, заохочувальні, рекомендаційні, зобов’язуючі, 
уповноважуючі, заборонні і обмежувальні правові норми 2 . Розріз-
няють також правові норми постійної дії і тимчасові норми, норми 
прямої дії і допоміжні норми3, спеціалізовані, дефінітивні і колізійні 
норми4, визначальні, обумовлені, декларативні та оперативні норми1. 

                                                 
1 Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта ; 

КНТ ; ЦУЛ, 2009. – С. 283–284. 
2 Теория государства и права : [курс лекций] / под редакцией А. В. Малько и 

Н. И. Матузова. – М. : Юристъ, 1997. – С. 326–327. 
3 Общая теория права : [учебник для юридических вузов] / Ю. А. Дмитриев, 

И. Ф. Казьмин, В. В. Лазарев [и др.] ; под общей ред. А. С. Пиголкина. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Издательство МГТУ им. Баумана. 1996. – С. 162. 

4 Черданцев А. Ф. Теория государства и права : [учебник] / А. Ф. Черданцев. – 
М. : Юрайт, 1999. – С. 211. 
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Слід зазначити, що в юридичній літературі разом з тим зустрічається 
згадування і про оцінний характер змісту деяких норм права з 
формулюваннями на кшталт: «сумлінне ставлення до праці», «стати на 
шлях виправлення», «з урахуванням особи винного», «покарання, 
необхідне і достатнє...» і т.д. 

Отже, усі наведені класифікації, якщо тільки вони здійснені з 
дотриманням правил формальної логіки, повинні враховуватися при 
вирішенні багатьох питань кримінально-правової науки і практики. 
При цьому розмаїття поглядів науковців на види правових норм, у 
тому числі норм кримінального права, залежить від розуміння ними як 
поняття «кримінально-правова норма», так і обрання ними критеріїв 
(підстав) для їх класифікації. При цьому, на наш погляд, необхідно 
брати до уваги виконувані правовими нормами функції, оскільки 
«визначення змісту функцій будь-якого феномена є передумовою 
розуміння головного і визначального у цьому феномені, виявлення 
його соціального значення»2. Виходячи із цього, функції кримінально-
правових норм є, зазвичай, дуже важливою підставою їхньої 
класифікації. 

Серед кримінально-правових норм за призначенням 
виокремлюються такі групи: норми, що визначають дефініції, керівні 
ідеї і завдання кримінального права; норми, що встановлюють 
покарання за вчинення конкретних злочинів; норми, що регулюють 
покладення засобів кримінальної відповідальності. 

Норми, що встановлюють покарання за вчинення конкретних 
злочинів – основа законодавчої бази механізму кримінально-правового 
регулювання. Ці норми на підставі закріплення в них ознак складів 
конкретних злочинів, а також указівок про вид і розмір (строк) 
покарання (та інших засобів кримінально-правового впливу за рахунок 
положень Загальної частини ЗУпКВ) за їхнє вчинення, 
сформульованих у статтях Загальної та Особливої частин ЗУпКВ, 
передбачають заборону на вчинення певних суспільно небезпечних 
діянь. Тим самим вони спрямовані на загальне запобігання конкретним 
видам кримінально караної поведінки. Одночасно вони передбачають 
можливість застосування покарання за таку поведінку, і таким чином, 
згідно з ч. 2 ст. 50 КК України сприяють досягненню мети покарання – 
кари, виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових 
злочинів як засудженими, так і іншими особами. 

Отже, кримінально-правові норми повинні виконувати, по-перше, 
функцію запобігання кримінальним правопорушенням 3 , по-друге, 

                                                                                                             
1  Теория права и государства : [курс лекций] / под ред. Н. А. Катаева и 

В. В. Лазарева. – Уфа : Уфимская высшая школа МВД РФ, 1994. – С. 324–325. 
2  Иоффе О. С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории 

цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории 
«хозяйственного права» / О. С. Иоффе. – М. : «Статут», 2000. – С. 11. 

3  Про кримінальні правопорушення ми говоримо у зв’язку з визначенням 
розвитку кримінального права у бік збільшення кримінально караних діянь за 
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функцію відновлення соціальної справедливості, порушеною внаслідок 
вчинення кримінального правопорушення. Цим функціям відповідає 
зміст зазначених норм: з одного боку, вони, загрожуючи покаранням, 
установлюють заборону на вчинення передбачених у них суспільно 
небезпечних діянь, а з іншого, – зобов’язуючи застосовувати 
покарання до тих, хто порушив цю заборону і вчинив кримінальне 
правопорушення, мають передбачати відновлення соціальної 
справедливості, порушеної вчиненими кримінальними 
правопорушеннями, кару, виправлення осіб, винних у їхньому 
вчиненні, і запобігання з боку цих та інших осіб нових кримінальних 
правопорушень. Функції і зміст норм, що встановлюють покарання за 
вчинення кримінальних правопорушень, втілюються в регульовані 
суспільні відносини через відповідні кримінально-правові відносини. 

Правовий інститут – це відособлений комплекс правових норм, 
що є специфічною частиною галузі права і регулює різновид певного 
виду суспільних відносин. На відміну від галузей права, правовий 
інститут поєднує норми, що регулюють лише частину відносин 
певного виду. Інститут права – це первинний самостійний структурний 
підрозділ галузі. Правові норми утворюють галузь права не самі, а 
через інститути. Якщо система права складається з галузей, то самі 
галузі – з правових інститутів. Так само і вітчизняне кримінальне 
право як система взаємозалежних юридичних норм складається з 
відповідних кримінально-правових інститутів. 

Інститути кримінального права України – це певним чином 
упорядковані сукупності однорідних юридичних норм, що регулюють 
подібні суспільні відносини з того або іншого боку чи з декількох 
сторін. 

За своїм обсягом і змістом різні кримінально-правові інститути 
неоднакові. Найбільшими за обсягом інститутами вітчизняного 
кримінального права є інститути ЗУпКВ, кримінального 
правопорушення (злочину і кримінального проступку) і покарання. До 
менш об’ємних інститутів слід віднести: інститут обставин, що 
виключають злочинність діяння; інститути незакінченого злочину; 
співучасті; множинності злочинів; інститути звільнення від відбування 
покарання з випробуванням та умовно-дострокового звільнення від 
відбування покарання тощо. Кримінальне право як галузь українського 
права розвивається й удосконалюється насамперед шляхом уточнення, 
перегляду чи доповнення окремих його інститутів. До того ж слід 
зауважити, деякі інститути кримінального права радянського періоду 
сприйняті й успішно використовуються в зарубіжних країнах. Тому 
варто погодитися з закликами виявляти обачність при перегляді і 
відновленні інститутів законодавства про кримінальну 
відповідальність, створених за цей період, зберігаючи все, що 

                                                                                                             
рахунок кримінальних проступків (ЗУпКВ буде складати закон про кримінальні 
проступки та КК України), що разом із злочинами і будуть визнані як кримінальні 
правопорушення. 
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витримало перевірку часом і є, власне кажучи, загальнолюдськими 
цінностями. 

Деякі інститути кримінального права настільки тісно пов’язані з 
відповідними інститутами кримінально-виконавчого і кримінально-
процесуального права, що набувають характеру міжгалузевих 
правових інститутів. До таких, наприклад, слід віднести інститут 
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років. Положення, що регламентують підстави і 
порядок застосування такого звільнення від відбування покарання, 
містяться в КК, КВК і КПК України. У подібних випадках при 
вдосконалюванні того чи того інституту кримінального права його нові 
правила необхідно погоджувати з положеннями КВК і КПК, що 
відносяться до того ж питання. Зміст норм і інститутів кримінального 
права визначається домінуючими економічними відносинами 
суспільства, його соціальною структурою і моральними поглядами, а 
також політичним устроєм держави. Необхідність повного відновлення 
законодавства про кримінальну відповідальність у зв’язку з 
фундаментальними перетвореннями економічних, політичних і 
соціальних відносин спонукала до прийняття в 2001 р. Кримінального 
кодексу України, що набув чинності з 1 вересня 2001 року. 

 
1.3. Завдання кримінального права 
Основним завданням ЗУпКВ, а водночас і кримінального права є 

правове забезпечення охорони. Воно виконується завдяки 
притаманному лише кримінальному праву методу – покарання тих, хто 
вчинив суспільно небезпечне діяння, передбачене КК України, та 
загрозою тим, хто має намір учинити злочин. 

Об’єкти кримінально-правової охорони перелічені у ст. 1 КК 
України, яка називається: «Завдання Кримінального кодексу України». 
Згідно з ч. 1 цієї статті КК України має своїм завданням правове 
забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, 
громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від злочинних посягань, 
забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. 

Для виконання цього завдання КК України визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами та які кримінально-правові засоби 
впливу застосовуються до осіб, які їх учинили, а також наділяє 
громадян у певних випадках правом захищати свої інтереси у спосіб 
заподіяння шкоди. 

При визначенні завдань законодавства про кримінальну 
відповідальність КК України врахував істотні якісні зміни, що 
відбулися після початку розбудови Української держави в економічній, 
політичній та соціальній сферах життя суспільства. Так, змінені 
пріоритети кримінально-правової охорони. Законодавство про 
кримінальну відповідальність захищає, передусім, людину і 
громадянина, їх права і свободи. Кримінальним кодексом 
забезпечується рівна охорона всіх форм власності. До головніших 
об’єктів захисту законодавець долучив громадський порядок та 
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громадську безпеку, конституційний устрій України. Спеціально 
введено до основних об’єктів охорони довкілля, а також мир та 
безпеку людства (злочини проти миру та безпеки людства, 
здебільшого, розміщені в останньому розділі Особливої частини КК). 
Із наведеного визначення об’єктів охорони КК можна дійти висновку, 
що основне його завдання – саме правове забезпечення охорони від 
злочинних посягань перелічених у ЗУпКВ важливіших об’єктів. 

Новим і достатньо обґрунтованим є включення до завдань КК 
України – запобігання злочинам. Без комплексної профілактичної 
діяльності протидія кримінальній активності населення країни не може 
бути ефективною. Вказане завдання законодавство про кримінальну 
відповідальність виконує таким чином: 1) установленням виду та 
розміру (строку) покарання за конкретний злочин та загрозою 
покаранням. У цьому знаходить свій прояв не лише превентивна 
функція, а й виховний вплив кримінального права; 2) застосуванням 
ЗУпКВ на практиці до конкретних осіб, які вчинили злочини, та в 
необхідних випадках покладення засобів кримінальної 
відповідальності; 3) наділенням громадян правом на вчинення певних 
дій при необхідній та уявній обороні, затриманні особи, яка вчинила 
злочин, тощо. 

Успішність виконання завдань кримінального права пов’язана зі 
станом та рівнем кримінальної активності населення у країні та її 
регіонах і з ефективністю протидії їй правоохоронними органами. 
Однак не слід перебільшувати роль ЗУпКВ у сфері протидії 
кримінальній активності населення країни, майже при значній 
ефективній діяльності органів правосуддя в широкому розумінні. Як 
відомо, протягом багатьох років панування командно-адміністративної 
системи, а потім руйнування всіх управлінських структур і механізмів 
влади, що раніше існували в Українській PCP, в найважчих умовах 
розбудови суспільства та держави, перехід до ринкової економіки, 
коли ще не створені нові ефективні інститути влади, кримінальна 
активність населення країни збільшилася. Це обумовлено комплексом 
негативних причин та факторів, у тому числі: розірвання старих 
господарських зв’язків, значний спад виробництва, збільшення 
інфляційних процесів, економічна криза, які вплинули на різке 
зниження життєвого рівня населення України, появу безробіття та 
прискорення темпів його зростання. При цьому кримінальна 
активність населення країни має стійку тенденцію до кількісної та 
якісної зміни. Організована і професійна злочинність, хоча й існували 
в усі періоди розвитку нашого суспільства та держави, в минулі роки 
про неї нам нічого не говорили і не заперечували її існування, а за 
останні роки завдяки різним причинам і факторам дістала ще більшого 
поширення. Під контролем стійких злочинних об’єднань перебувають і 
розгортаються: наркобізнес, фармацевтичний бізнес (у тому числі обіг 
фальсифікованих лікарських засобів, який вже давно значно 
перевищив за розмірами надприбутків наркобізнес як легальний 
(продаж алкоголю та тютюну), так і нелегальний), контрабанда, 
вимагання, проституція. Гроші, що заробляються на цих видах 
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діяльності, спрямовуються на підкуп чиновників усіх гілок державної 
влади. Практика свідчить про найпоширеніше відмивання «брудних» 
грошей від злочинного бізнесу через фірми, банківські установи та 
інші суб’єкти господарювання. 

Тому слід виходити з того, що сила нормативних приписів ЗУпКВ 
повинна знайти своє відображення у застосуванні правових приписів, а 
також у наведенні порядку в усіх гілках влади, які мають діяти на 
благо людини. 

 
1.4. Принципи кримінального права 
Кримінальне право України, як і будь-яка інша галузь права, 

наділено певні принципи – це основні, провідні засади, ідеї, що 
закріплені в нормах права і визначають побудову всієї галузі права, 
окремих її інститутів, правотворчу і правозастосовчу діяльність. У 
загальній теорії права прийнято розрізняти дві групи принципів: 
1) загально правові (притаманні всім галузям права) – це ті принципи, 
що закріплені в Конституції України: принцип суверенітету і 
незалежності України, цілісності і недоторканності її території (статті 
1, 2 Конституції), принцип поділу державної влади на виконавчу, 
судову і законодавчу (ст. 6 Конституції), принцип верховенства права 
(ст. 8 Конституції), принцип рівності громадян перед законом (ст. 24 
Конституції), принцип законності (статті 29, 61, 62, 124 Конституції). 
До загальноправових принципів усіх галузей права відносять також 
принципи гуманізму та справедливості права; 2) спеціальні (галузеві), 
характерні лише для окремих галузей права. 

До спеціальних принципів кримінального права слід віднести 
принцип відповідальності лише за вчинене суспільно небезпечне 
діяння, передбачене КК України 1 , справедливості кримінальної 
відповідальності, принцип особистої відповідальності лише за 
наявності вини, принцип невідворотності кримінально-правового 
реагування на вчинення злочину, принцип економії кримінальної 
репресії. Ці принципи мають важливе значення у здійсненні політики 
держави у сфері протидії кримінальній активності населення. 

На жаль, КК України не закріплює чітко визначені принципи 
(засади), як наприклад, Кримінальний кодекс Російської Федерації 
(далі – КК РФ). У КК РФ є спеціальний розділ, в якому закріплюються 
основні ідеї кримінально-правової політики держави. 

Принцип законності виражається латинським висловом nullum 
crimen, sine lege – немає злочину без вказівки на це в законі. Тільки 
ЗУпКВ визначає, яке суспільно небезпечне діяння є злочином. Інакше 
кажучи, кримінально-правові засоби впливу можуть бути застосовані 
лише за ті конкретно вчинені особою діяння, що зазначені як злочини в 
ОЧ КК. У ч. 1 ст. 2 КК України встановлено, що підставою 
кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно 

                                                 
1 Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 46. 
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небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого 
ЗУпКВ. Тому, якщо яке-небудь діяння прямо в КК не передбачено як 
злочин, його вчинення ні за яких умов не може тягти покарання. 
Застосування ЗУпКВ за аналогією заборонено (ч. 4 ст. 3 КК). 

З урахуванням положень Конституції України, КК України 
закріплює принцип відповідальності особи лише за наявності її вини. 
Так, ст. 62 Конституції України проголошує, що особа вважається 
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана покаранню 
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду відповідно до закону. Ніхто не 
зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних 
незаконним способом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Стаття 23 КК 
передбачає поняття вини та її форм – умислу і необережності, а у 
статтях 24 і 25 КК чітко визначені ці форми вини, без наявності яких 
неможлива кримінальна відповідальність. Тому, які б тяжкі наслідки 
не були заподіяні в результаті діяння особи, якщо не встановлено, що 
вона діяла винно (тобто умисно чи з необережності), кримінальна 
відповідальність виключається. Кримінальне право України виключає 
так зване об’єктивне ставлення, тобто відповідальність за наслідки, що 
настали, без наявності вини. З цим принципом тісно взаємодіє принцип 
особистої відповідальності за наявності вини особи. Останній є 
відображенням загальноконституційного принципу, відповідно до 
якого «юридична відповідальність особи має індивідуальний характер» 
(ч. 2 ст. 61 Конституції). Особистий характер відповідальності як 
принцип кримінального права полягає в тому, що тільки особа, яка 
вчинила злочин, може нести за нього кримінальну відповідальність і 
підлягати покаранню. Якої б тяжкості злочин не був учинений, ніякі 
інші особи (у т. ч. родичі) не можуть бути притягнені до 
відповідальності, крім особи, винної в його учиненні. Особистий 
(персональний) характер відповідальності випливає з багатьох норм 
КК. Так, у ст. 18 прямо зазначається, що суб’єктом злочину, тобто 
особою, яка може бути піддана кримінальній відповідальності, є лише 
фізична особа, яка обов’язково є осудною і досягла віку, з якого 
можлива кримінальна відповідальність. Особистий характер 
відповідальності полягає також у тому, що саме покарання має 
персональний, особистий характер і може застосовуватися лише до 
конкретної особи, яка визнана судом винною у вчиненні злочину. 

Принцип справедливості (індивідуалізації) кримінальної 
відповідальності і покарання вимагає, щоб кримінальна 
відповідальність і призначення покарання були максимально 
конкретизовані, індивідуалізовані, виходячи з конкретних обставин 
учиненого злочину з урахуванням особи винного, ступеня тяжкості 
вчиненого злочину та обставин, що пом’якшують та обтяжують 
покарання. Чим тяжкіший злочин учинено, чим суспільно 
небезпечніший є винний, тим суворіша кримінальна відповідальність 
має наставати і тим суворішим має бути призначене покарання. І 
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навпаки, при вчиненні злочинів, що не є тяжкими, коли особа винного 
не вимагає суворого покарання, кримінальна відповідальність 
пом’якшується, призначається менш суворе покарання, а іноді на 
підставі розглядуваного принципу особа звільняється від кримінальної 
відповідальності або від покарання. У КК цей принцип закріплений у 
багатьох нормах. Так, у статтях Особливої частини КК, що 
передбачають відповідальність за окремі злочини, виділені злочини з 
обтяжуючими і пом’якшуючими ознаками, встановлені досить широкі 
межі санкцій. Це дає можливість суду враховувати ступінь тяжкості 
вчиненого особою злочину, особу винного, пом’якшуючі та обтяжуючі 
обставини під час призначення покарання. 

Принцип невідворотності кримінально-правового реагування на 
вчинення злочину полягає в тому, що: 1) до кожної особи, в 
протиправних діяннях якої є склад злочину, мають бути застосовані 
кримінально-правові засоби впливу; 2) така особа не може бути 
покарана за один і той самий злочин двічі. Цей принцип спрямований 
також на виконання загальної і спеціальної превенції норм КК. 

Принцип гуманізму пов’язаний із піклуванням держави про 
безпеку людини, з людяністю та повагою до людської гідності. Він 
полягає в тому, що ЗУпКВ заперечує жорстокі, болісні та тілесні 
покарання, не має на меті помститися (око за око, зуб за зуб) особі, яка 
вчинила злочин, заподіяти їй фізичні страждання. Держава при 
застосуванні до особи, яка вчинила злочин, покарання прагне 
повернути цю особу до суспільства, колективу, сім’ ї виправленою 
(ресоціалізованою). Санкції статей Особливої частини КК 
відповідають ступеню небезпеки злочину. Гуманізм кримінального 
права полягає і в тому, що стосовно особи, яка вчинила злочин і не 
становить великої суспільної небезпеки, КК передбачає покарання, не 
пов’язані з ізоляцією засудженого від суспільства. Принцип гуманізму 
найповніше проявляється щодо неповнолітніх злочинців, вагітних 
жінок та жінок, які мають дітей певного віку (особливості 
кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 
регулюються розділом XV Загальної частини КК України). 

Принцип економії кримінально-правової репресії, на думку 
М. Й. Коржанського, – це практичне визначення оптимальної, 
найбільш відповідної рівню економічного та культурного розвитку 
суспільства, межі, відокремлюючої злочин від незлочинного, межі між 
криміналізацією та декриміналізацією злочинів 1 . Інакше кажучи, 
законодавець з усіх правопорушень виокремлює тільки ті діяння, які за 
рівнем суспільної небезпеки потребують протидії їм кримінально-
правовими засобами, і включає їх до ЗУпКВ. Необхідність віднайдення 
певних критеріїв, які б розмежували злочинне від незлочинного, має 
наукове і практичне значення. Це пов’язано з тим, що, по-перше, 
закон, який до злочинів відносить суспільно нешкідливі діяння, сам 

                                                 
1 Коржанський М. Й. Нариси уголовного права / М. Й. Коржанський. – К. : 

ТОВ «Генеза». – 1999. – С. 73. 
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набуває характеру злочинного, а по-друге, перевантаження ЗУпКВ 
призводить до його часткового незастосування тому, що 
правозастосовчі органи не в змозі забезпечити виконання приписів КК. 
Наприклад, ст. 145 «Незаконне розголошення лікарської таємниці», 
ст. 2221 «Маніпулювання на фондовому ринку», ст. 370 «Провокація 
підкупу». У судовій статистиці за 2011–2014 роки немає жодного 
випадку застосування зазначених та деяких інших статей. 

Цей принцип має знаходити реалізацію і в правозастосовній 
діяльності. Це кореспондується з рекомендаціями, які містяться в 
пунктах 2.1, 2.2, 2.3 Мінімальних стандартних правил ООН стосовно 
заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила), 
прийнятих Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 45/110 від 14 
грудня 1990 року, щодо застосування такого виду покарання як штраф, 
передбачено враховувати його адекватність матеріальному стану 
покараного та можливість заміни ув’язнення, де це можливо, штрафом. 

Так, суд, застосовуючи покарання за вчинення конкретного 
злочину до особи, винної у його вчиненні, за наявності можливості (з 
урахуванням усіх обставин справи й особи винного) виправлення її без 
призначення покарання чи з призначенням покарання, не пов’язаного з 
позбавленням або обмеженням волі, повинен «економити кримінальну 
репресію», тобто, використовувати будь-яку законну підставу, щоб не 
застосовувати більш тяжке покарання. Наприклад, ст. 69 КК формулює 
юридичний факт для призначення більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом, інститут звільнення особи від кримінальної 
відповідальності та низка інших кримінально-правових норм 
створюють відповідну законодавчу базу для втілення розглянутого 
принципу в регульовані суспільні відносини1. 

 
1.5. Зв’язок кримінального права з іншими галузями права 
Кримінальне право нерозривно пов’язане з іншими галузями 

українського права (конституційним, цивільним, адміністративним), а 
також із міжнародним правом та використовує положення інших наук. 

Найбільшою мірою кримінальне право пов’язане з 
конституційним правом, норми-принципи якого знайшли своє 
закріплення в ЗУпКВ. Про це свідчить ч. 1 ст. 3 КК України, в якій 
зазначено, що законодавство про кримінальну відповідальність 
становить КК України, який ґрунтується на Конституції України та 
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 
Конституційне право є базовим для всіх інших галузей українського 
права, в тому числі й для кримінального права. У ст. 8 Конституції 
України закріплено положення, відповідно до якого Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Конституції та повинні 

                                                 
1  Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. 

посібник] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 
2009. – С. 21–22. 
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відповідати їй. Низка положень, закріплених у Конституції України, 
безпосередньо стосується принципів кримінального права, тому вони 
деталізовані у відповідних нормах КК. Так, наприклад, принцип 
презумпції невинуватості, сформульований у ст. 62 Конституції 
України, в якій зазначено, що особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 
доки її вину не доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду, вписаний у ч. 2 ст. 2 КК України. 

Принцип вини реалізується не лише через суб’єктивне ставлення 
у вину, але й через особистий характер кримінальної відповідальності. 
Його суть визначають такі положення: 1) злочином є діяння, вчинене 
конкретною фізичною особою; 2) особа підлягає кримінальній 
відповідальності за те злочинне діяння, що вчинене нею особисто; 
3) покарання застосовується тільки до особи, яка вчинила злочин. 

Конституційним є також положення, згідно з яким ніхто не може 
бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за 
одне й те саме правопорушення. Конституція закріплює положення 
про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної 
дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують 
відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час 
його вчинення не визнавалися законом як правопорушення (ст. 58 
Конституції). Це положення знайшло своє відображення у ст. 5 КК 
України, яка має назву: «Зворотна дія закону про кримінальну 
відповідальність у часі». Як уже зазначалося вище, функцією 
кримінального права є також охорона всіх конституційних 
правовідносин у випадку суспільно небезпечного посягання на них. 

Кримінальне право ґрунтується на нормах міжнародного права. 
Міжнародні договори України підлягають неухильному дотриманню 
Україною відповідно до принципів і норм міжнародного права. Згідно 
зі ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. Відповідно до статей 14, 15 
Закону України «Про міжнародні договори України» 1  міжнародні 
договори набирають чинності для України після надання нею згоди на 
їх обов’язковість в порядку та у строки, передбачені договором, або в 
інший узгоджений сторонами спосіб. Чинні міжнародні договори 
України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до 
норм міжнародного права. Згода на обов’язковість міжнародних 
договорів може бути надана у формі ратифікації або приєднання. 
Оскільки Україна є правонаступницею прав і обов’язків за 
міжнародними договорами Союзу PCP і Української PCP, то до 
міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України, прирівнюються й інші відповідні 

                                                 
1 Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року 

№ 1906-ІV // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 50. – Ст. 540. 
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договори 1 . Чинними є лише опубліковані міжнародні договори 
України в офіційних виданнях: газеті «Голос України», журналі 
«Відомості Верховної Ради України» або в «Зібранні чинних 
міжнародних договорів України». 

Норми міжнародного права повинні бути належним чином 
імплементовані в національне кримінальне законодавство, тобто під 
час прийняття нових ЗУпКВ законодавцем мають бути враховані 
положення, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

Кримінальне право нерозривно пов’язане з кримінологією. 
Кримінологія виникла в межах кримінального права. Такі правові 
поняття, як злочин, вина, мотив, вік кримінальної відповідальності за 
вчинення суспільно небезпечного діяння, стадії вчинення злочину, 
поняття групи осіб, організованої злочинної групи та інші, що були 
розроблені теорією кримінального права, широко використовуються 
кримінологією. Кримінологія вивчає злочинність як соціальне явище, 
з’ясовує причини, умови і динаміку злочинності в цілому та окремих 
груп злочинів. Крім того, кримінологія вивчає проблеми запобігання 
злочинам у суспільстві. Під кримінально-правовим запобіганням 
розуміють превентивні заходи, які здійснюються при призначення 
покарання та його виконання. У такому плані ідея запобігання 
злочинам пронизує всю систему кримінально-правових, кримінальних 
процесуальних і кримінально-виконавчих інститутів. 

Кримінальне право є базовим щодо всіх правових галузей, які 
встановлюють правові основи протидії кримінальній активності 
населення країни. Цим визначається його первинність і одночасно 
єдність мети, принципів і методів правового регулювання, однаковий 
понятійний апарат кримінально-правових, кримінальних 
процесуальних і кримінально-виконавчих інститутів. Крім того, 
необхідно враховувати, що формою життя матеріального права є 
процесуальний закон. Так, кримінальне процесуальне право містить 
правові норми, що закріплюють правову процедуру встановлення у 
кримінально караному діянні особи складу злочину і призначення 
покарання. 

Кримінальне і кримінально-виконавче право регулюють суспільні 
відносини, які виникають при встановленні системи, а також 
застосуванні покарань і звільненні від них. При цьому кримінальне 
право визначає поняття, мету, види, підстави відповідальності і 
покарання, звільнення від нього, тобто формулює «базові» правові 
категорії, залишаючи для кримінально-виконавчого права сферу 
регулювання порядку та умов виконання (відбування) всіх без винятку 
видів покарань2. 

                                                 
1 Про правонаступнидтво України: Закон України від 09.12.1991 № 1543-ХІІ // 

Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617. 
2  Митрофанов І. І. Кримінальне, кримінальне процесуальне і кримінально-

виконавче право: проблеми взаємозв’язку / І. І. Митрофанов // Вісник 
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Кримінальне право певного мірою пов’язане з цивільним і 
адміністративним правом, особливо щодо відповідальності за 
різноманітні правопорушення. Ці три галузі права забезпечують 
охорону найважливіших для особи, суспільства і держави цінностей. 
Цивільно-правові відносини охороняються, як правило, засобами 
цивільного права, адміністративні – засобами адміністративного права. 
Водночас відповідальність за вчинення небезпечних правопорушень, 
які завдають значної шкоди цивільним і адміністративним 
правовідносинам, установлюється законом про кримінальну 
відповідальність. Кримінальне право відрізняється від цих двох 
галузей права правовідносинами, які воно охороняє, та специфічним 
методом їх охорони. 

Наука кримінального права та законодавча діяльність при 
створенні його норм змушує використовувати положення таких наук, 
як психологія (психологія неповнолітніх), судова психіатрія 
(осудність, різні види розладів психічної діяльності), судова медицина 
(критерії розмежування різних видів тілесних ушкоджень) тощо. 

 
1.6. Наука кримінального права 
Предметом науки кримінального права є ЗУпКВ та практика його 

застосування, узагальнення чинного ЗУпКВ та проблем його 
вдосконалення. Наука кримінального права, насамперед, вивчає два 
основоположних інститути – злочин та покарання. Ці та інші інститути 
кримінального права досліджуються не догматично, а в їх розвитку та 
змінах, що враховують потреби практики протидії кримінальної 
активності населення. Наука кримінального права не може розвиватися 
без репрезентативних підсумків соціологічних досліджень, а також без 
порівняння чинних кримінально-правових норм і тих, що діяли в різні 
історичні періоди розвитку України, для з’ясування їх ефективності. 
Одним з основних завдань науки кримінального права є розробка на 
підставі узагальнення практики застосування норм КК України шляхів 
та методів удосконалення ЗУпКВ, виходячи з конкретної соціально-
політичної ситуації в країні. 

Соціологія кримінального права, яку протягом багатьох років 
намагалися відокремити як самостійну правову науку, яка б 
відрізнялася від науки кримінального права, в дійсності є складовою 
частиною його. Вона вивчає такі ж самі інститути та поняття, що 
становлять ЗУпКВ з позиції соціологічної обумовленості, аналізує 
підсумки досліджень дієвості кримінально-правових приписів. Отже, 
підстав для відокремлення соціології кримінального права нема. Вона 
може тільки бути спеціальною навчальною дисципліною. Таке рішення 
обґрунтоване, тому що соціологія кримінального права виступає як 
метод пізнання та аналізу інститутів і понять кримінального права. 

                                                                                                             
Кримінологічної асоціації України № 8 : збірник наукових праць [редкол. 
Т. А. Денисова, О. М. Джужа, В. П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 
2014. – С. 104–118. 
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Соціологічні дослідження основних кримінально-правових інститутів 
та їх результати мають суттєве значення для встановлення їх 
ефективності, вдосконалення, розроблення нових ЗУпКВ на базі їх 
соціальної обумовленості. У числі найбільш важливих проблем 
кримінальної соціології, крім головної – виявлення обумовленості 
ЗУпКВ, можна назвати соціологічне дослідження правосвідомості у 
сфері кримінального права, кримінально-правове прогнозування, 
дослідження ефективності покарань, соціологічні проблеми 
конкретних видів кримінально караних діянь та застосування норм 
Особливої частини Кримінального кодексу України тощо. 

До предмета науки кримінального права входять вивчення й 
аналіз не тільки чинного ЗУпКВ та практики його застосування, але й 
історії становлення і розвитку як законів про кримінальну 
відповідальність, так і самої науки. До предмета науки включаються 
також вивчення законодавства зарубіжних країн про кримінальну 
відповідальність у порівняльному плані і для використання 
позитивного досвіду в законотворчій діяльності та розвитку 
національної науки кримінального права. Кримінальне право як галузь 
права захищає суспільні відносини притаманним їй методом. Наука 
кримінального права таку роль не виконує. Вона досліджує склад 
суспільних відносин, що виникають у зв’язку з учиненням злочинів, і 
розробляє соціально обумовлені рекомендації щодо вдосконалення 
чинного ЗУпКВ. 

Наука кримінального права не може розвиватися без органічного 
зв’язку з практикою. Якщо теорія означає форму наукового знання про 
досліджувані об’єкти, раціональне осмислювання їх через 
взаємозалежні поняття, судження, докази і рекомендації1, то практика 
є сама почуттєво предметна діяльність з оволодіння і вдосконалення 
дійсності, а також її результатом 2 . Не можна ні змішувати їх, ні 
розривати, відривати одне від одного, абсолютизувати їхнє 
протиставлення3.  

Питання про поняття «юридична практика» у науковій літературі 
вирішується неоднозначно. Так, існує думка, що за основними 
характеристиками вона складається з об’єктивованого досвіду 
індивідуально-правової діяльності, що виявляється в результаті 
застосування кримінального права при вирішенні (розгляді) 
кримінальних проваджень4. Причому при аналізі такого досвіду увага 

                                                 
1  Материалистическая диалектика : в 5-ти томах / общ. ред. 

Ф. В. Константинова. – М. : Мысль, 1982. – Т. 2: Субъективная диалектика. – 
С. 166. 

2  Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, 
П. Н. Федосеев и [др.]. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – С. 522–523. 

3 Сухарев А. Я. Юридический энциклопедический словарь / А. Я. Сухарев. – 
М. : Сов. энциклопедия, 1984. – С. 263, 269. 

4 Энгельс Ф. Анти-Дюринг / К. Макс, Ф. Энгельс. Соч. – 2-е изд. – Т. 20. – М. : 
Гос. изд-во полит. лит-ры, 1961. – С. 340–341. 
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акцентується головним чином на судовій практиці, що складає лише 
одну з цілісних ділянок правозастосування. Разом з тим це 
невиправдано звужує і збіднює зміст розглянутого явища, залишаючи 
«осторонь» багато важливих його сторін. 

Юридична практика – це вся діяльність з вивчення, освоєння і 
удосконалення соціальної дійсності через державно-правові засоби та її 
юридично значущі результати. Інакше кажучи, це – уся позитивна 
правова діяльність з організації суспільних відносин і її результати, 
виражені у вигляді сукупного і об’єктивованого юридичного досвіду. 
Правова діяльність і її досвід, узяті у всьому їхньому різноманітті, 
необхідно взаємодіють у вертикальній структурі юридичної практики, 
яка цілком пронизує і правотворчу, і правореалізаційну, і правовиховну 
(правороз’яснювальну) сфери державно-правової дійсності. Відповідно 
правотворча, і правореалізаційна, і правовиховна практики 
виокремлюються й в її горизонтальній структурі, кожна з яких, у свою 
чергу, на іншому рівні може поділятися на певні підвиди, що мають ті 
чи інші особливості. Судова практика, як і слідча, прокурорська, 
договірна і т.д., виступає як самостійний різновид правозастосовчої 
практики. При цьому горизонтальна структура юридичної практики є 
багатоскладною. 

У разі розгляду її в дещо іншому ракурсі, можна виокремлювати в 
ній діяльність і накопичений досвід з нормативного правового 
регулювання, з індивідуального правового регулювання, з правового 
виховання, з юридично значущої саморегуляції. У цьому випадку до 
уваги беруться всі різновиди позитивної правової діяльності і 
накопиченого в процесі її здійснення юридичного досвіду. 

Своєрідне місце юридична практика посідає в соціальній практиці 
в цілому. В окремих сферах життєдіяльності суспільства (виробничої, 
соціальної, політичної і духовної) вона виступає скоріше як сторона, 
аспект відповідних їм видів соціальної практики. У такому разі 
юридична практика не має власного об’єкта, спрямована на 
упорядкування і розгортання в запрограмованому напрямі 
регульованих суспільних відносин, що входять в одну з названих сфер. 
Будучи стороною виробничої, соціальної, політичної чи виховної 
практики, вона органічно пов’язана з ними, впливає на них, одночасно 
піддаючись їхньому постійному впливу. Коли соціальна практика 
поділяється на види залежно від того, чи опосередкована вона 
державно-правовими засобами, юридична практика є її різновидом. У 
цьому відношенні сучасному суспільству відомі юридична і 
неюридична практики, що співіснують і взаємодіють у всіх основних 
сферах його життєдіяльності. 

Форми зв’язку науки кримінального права з практикою 
різноманітні: вивчення й узагальнення практики застосування ЗУпКВ, 
участь фахівців-учених в узагальненнях практики, що проводиться 
судовими органами, в розробці проектів нових законів про 
кримінальну відповідальність та удосконаленні чинного 
законодавства, участь учених в роботі науково-консультаційних рад 
при Верховному Суді України, Вищому спеціалізованому суді України 
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з розгляду цивільних та кримінальних справ, Генеральній прокуратурі 
України, регіональних правоохоронних органів, у даванні висновків на 
проекти законів і постанов Пленумів Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних та кримінальних справ. 

Система науки кримінального права. В основу системи науки 
кримінального права покладена система Кримінального кодексу 
України. Однак у теоретичному плані система науки кримінального 
права охоплює більш широке коло питань. Тому у підручники з 
кримінального права включаються окремі теми, які містять найбільш 
суттєві інституції цієї галузі українського права. Наприклад, у 
підручники із Загальної частини Кримінального права входять теми: 
«Загальні положення кримінального права»; «Кримінально-правові 
відносини»; «Кримінально-правова політика»; «Кримінальна 
відповідальність та механізм її реалізації»; «Склад злочину»; «Об’єкт 
злочину»; «Об’єктивна сторона складу злочину»; «Суб’єктивна 
сторона складу злочину»; «Суб’єкт злочину» тощо. 

Система Кримінального права України як навчальної дисципліни 
дається в робочій навчальній програмі, розробленій відповідним 
навчальним закладом на підставі навчального плану підготовки 
бакалаврів у галузі знань – 0304 «Право». 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте поняття кримінального права.  
2. Вкажіть основні риси і значення кримінального права України. 
3. Що є джерелом кримінального права України? 
4. Які особливості предмета правового регулювання у 

кримінальному праві України? 
5. Дайте поняття методу кримінального права. 
6. Які методи використовує сучасне кримінальне право України? 
7. Які завдання вирішує сучасне кримінальне право України? 
8. Дайте поняття принципів у кримінальному праві, вкажіть їх 

основний зміст. 
9. У чому полягає економія кримінально-правової репресії? 
10. У чому полягає зв’язок кримінального права України з іншими 

галузями права? 
11. Яке співвідношення науки кримінального права з 

кримінальним правом як галуззю права? 
12. Вкажіть предмет і метод науки кримінального права. 
13. Які завдання вирішує наука кримінального права? 
14. Дайте поняття кримінально-правового інституту. 
15. У чому полягає значення кримінально-правового інституту? 

 
Рекомендована література 

Гацелюк В. А. Реализация принципов уголовного права Украины: 
проблемы и перспективы / В. А. Гацелюк. – Луганск : РИО ЛАВД, 
2003. – 152 с. 



 34 

Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: 
проблеми історії і методології / В. К. Грищук. – Львів : Світ, 1992. – 
168 с. 

Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : 
[навч. посіб.] / В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 
С. 17–51. 

Грищук В. К. Поняття, предмет, методи, завдання, функції, 
система, джерела та принципи українського кримінального права: 
[навч. посіб.] / В. К. Грищук. – Л. : Львівський держ. ун-т внутрішніх 
справ, 2009. – 112 с. 

Келина С. Г. Принципы советского уголовного права / 
С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев. – М. : Наука, 1988. – 176 с. 

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. 
М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. І. Тація. – Київ – Харків : Юрінком 
Інтер. – Право, 2002. – С. 3–25. 

Махінчук В. Конституційні принципи кримінального права: 
проблема формування системи законодавчих гарантій адекватності 
покарання / В. Махінчук // Підприємництво, господарство і право. – 
2001. – № 4. – С. 23–27. 

Митрофанов І. І. Кримінальне, кримінальне процесуальне і 
кримінально-виконавче право: проблеми взаємозв’язку / 
І. І. Митрофанов // Вісник Кримінологічної асоціації України № 8 : 
збірник наукових праць [редкол. Т. А. Денисова, О. М. Джужа, 
В. П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 2014. – С. 104–118. 

Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : 
навчальний посібник / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП 
Щербатих О. В.», 2009. – 632 с. 

Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : 
підручник / В. К. Гіжевський, М. О. Ліненко, І. І. Митрофанов. – К. : 
Атіка, 2012. – 708 с.  

Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна 
частина : [підручник] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 5–
38. 

Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. / 
за ред. М. І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та 
доповн. – К. : Атіка, 2004. – С. 9–11. 

Фефелев П. А. Принципы советского уголовного права / 
П. А. Фефелев // Правоведение. – 1989. – № 2. – С. 36–43 

Филимонов В. Д. Принципы уголовного права : [монография] / 
В. Д. Филимонов. – М. : АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 138 с. 

ТЕМА 2 Кримінально-правова політика України 
2.1. Поняття та значення кримінально-правової політики України. 
2.2. Принципи кримінально-правової політики: поняття та зміст. 
2.3. Форми реалізації кримінально-правової політики. 
2.4. Засоби реалізації кримінально-правової політики. 

 
2.1. Поняття та значення кримінально-правової політики 

України 
В останні роки в Україні був здійснений перехід до принципово 

нових суспільних відносин, що викликав необхідність кардинальних 
перетворень у кримінально-правовій сфері. Зміст їх полягає в 
застосуванні комплексу кримінально-правових засобів із забезпечення 
адекватності права демократичним суспільним відносинам, тобто 
проведенні нової правової, у тому числі кримінально-правової, 
політики. 

Питання про поняття кримінально-правової політики, її сутність, 
зміст, обумовленість рівнем соціально-економічного розвитку країни 
досліджувалися у працях багатьох учених-юристів: М. О. Бєляєва, 
Є. В. Благова, В. І. Борисова, Л. Д. Гаухмана, О. А. Герцензона, 
П. С. Дагеля, І. Е. Звечаровського, І. А. Ісмаїлова, М. І. Ковальова, 
О. І. Коробєєва, Ю. Г. Ляпунова, А. А. Митрофанова, О. С. Молодцова, 
М. І. Огороднікова, М. І. Панова, П. М. Панченка, В. В. Сташиса, 
Є. Л. Стрельцова, В. Я. Тація, П. Л. Фріса, Д. А. Шестакова, 
О. М. Яковлєва та інших. Окремі проблеми загального вчення про 
кримінально-правову політику знайшли відображення в нормативних 
актах різних галузей права та правозастосовчій практиці. 

Кримінально-правова політика є одним з різновидів політики як 
родового, інтеграційного поняття. Політика (гр. politike – мистецтво 
управління державою) – це одне з основних явищ у системі 
найважливіших сфер життя суспільства: економічної, ідеологічної, 
правової, культурної, релігійної тощо. Політика – система цілей та 
засобів їх досягнення тієї чи іншої держави у сфері внутрішнього і 
зовнішнього життя 1 , тобто політика є реалізацією державою її 
внутрішніх та зовнішніх функцій.  

Одним із напрямів внутрішньої політики будь-якої держави у 
будь-який історичний проміжок часу є забезпечення законності та 
правопорядку, у тому числі – й протидія кримінальній активності 
частини населення (окремих індивидів) країни2 (далі – кримінальна 
активність). Природно, що й у сучасній Україні протидія кримінальній 
активності є одним із напрямів внутрішньої політики держави. 

                                                 
1  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова 

редкол.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1998 – . – Т. 4: Н–П. – 2002.– С. 629. 
2 Загальна теорія держави та права : [підручник] / М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, 

Л. Л. Богачова [та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – 
Харків : Право, 2002. – С. 78. 
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Правова політика у сфері протидії кримінальній активності – це 
вироблена Українською державою генеральна лінія, що визначає 
стратегію, основні концепції, напрями, мету і засоби впливу на 
кримінальну активність шляхом формування кримінального, 
кримінального процесуального та кримінально-виконавчого 
законодавства, регулювання практики їх застосування, а також 
розробку й реалізацію заходів, спрямованих на запобігання 
кримінально караним посяганням1.  

Завданнями правової політики у сфері протидії кримінальній 
активності на рівні «зовнішніх напрямів» є: 1) зниження рівня 
(коефіцієнта, динаміки) кримінальної активності окремих індивідів в 
державі; 2) зниження інтенсивності впливу соціально-політичного, 
соціально-економічного та соціально-біологічного факторів на 
кримінальну активність окремих індивідів в державі; 3) забезпечення 
соціальної справедливості; 4) мінімізація наслідків кримінальної 
активності окремих індивідів 2 . На рівні «внутрішніх напрямів» 
завдання правової політики у сфері протидії кримінальній активності 
визначаються завданнями її складових3. 

Правова політика у сфері протидії кримінальній активності, 
будучи частиною внутрішньої політики держави, не утворює єдиної 
монолітної структури. Так, деякі юристи (М. І. Загородников, 
Ю. І. Ляпунов)4 виділяють у межах правової політики у сфері протидії 
кримінальній активності три її компоненти: кримінально-правовий, 
кримінальнмй процесуальний і кримінально-виконавчий. Інші вчені 
(наприклад, М. О. Бєляєв5) вважають, що для поділу політики у сфері 
протидії кримінальній активності на три галузі немає достатніх підстав, 
оскільки не кожний напрям діяльності держави можна назвати 
політикою. Крім того, М. О. Бєляєв вказує, що ці три напрями мають 
загальну мету (зменшення рівня кримінальної активності окремих 
індивідів у країні), єдину сутність (протидію кримінальній активності 
засобами кримінально-правового впливу) і тісний взаємозв’язок.  

Останнім часом обговорюється питання і про існування 
кримінологічної політики. Так, М. М. Бабаєв, вважаючи її самостійним 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України : автореф. дис. на здобуття 

наукового ступеня д-ра юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / П. Л. Фріс. – К., 2005. – С. 9. 

2 Див.: Фріс П. Л. Політика у сфері боротьби зі злочинністю і права людини : 
[монографія] / П. Л. Фріс. – Надвірна : ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2009. – 
С. 14–24. 

3 Фріс П. Л. Указ. праця. – С. 24. 
4 Загородников Н. И. Советская уголовная политика и деятельность органов 

внутренних дел : [учебное пособие] / Н. И. Загородников. – М. : Изд-во МВШМ 
МВД СССР, 1979. – С. 14; Уголовное право. Общая часть : [учебник] / под ред. 
Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. – М. : Новый Юрист, КноРус, 1997. – С. 10. 

5  Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации : 
[монография] / Н. А. Беляев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. – 176 с. 
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видом соціальної політики, зазначає, що вона не входить у політику у 
сфері протидії кримінальній активності окремих індивідів 1 , 
Р. Р. Галіакбаров, Ю. Є. Пермяков визначають її як частину карної 
політики2, Ю. І. Ляпунов, визнаючи значення діяльності із запобігання 
кримінально караним посяганням, стверджує, що вона є змістом 
кримінально-правової політики, функцією галузей права кримінально-
правового циклу3.  

Під кримінально-правовою політикою слід розуміти: 1) державну 
політику (доктрину) протидії кримінальній активності, виражену у 
відповідних директивних актаx (законах, указах Президента, 
постановах уряду); 2) особливий вид соціальної діяльності, 
спрямованої на енергійну наступальну протидію кримінальним та 
іншим правопорушенням; 3) наукову теорію і синтез відповідних 
політичних, соціологічних і правових знань. При визначенні свого 
предмета кримінально-правова політика спирається на інтегративні 
властивості соціальної політики держави, положення теорії управління, 
наук кримінально-правового циклу, соціології і політології. 

Змістом кримінально-правової політики є: а) розробка і реалізація 
мети і завдань держави у сфері протидії кримінальній активності; 
б) визначення засобів, форм і методів діяльності держави в цілому і 
державних (насамперед, правоохоронних) органів у названій сфері. 
Зміст кримінально-правової політики припускає необхідність 
постановки таких завдань і мети, визначення таких засобів, форм і 
методів протидії кримінальній активності, що були би: 1) правовими, 
спиралися на Конституцію України, систему законів України і 
відповідних підзаконних актів, прийнятих на основі цих законів; 
2) ефективними, тобто відповідали витратам держави, спрямованим на 
протидію кримінальній активності; 3) надійним захистом прав людини 
і громадяна від кримінально караних посягань. 

Отже, кримінально-правова політика – це цілеспрямована 
активна діяльність держави із забезпечення надійного захисту 
суспільства від кримінальної активності частини населення у країні, 
розробка і реалізація оптимальної стратегії, покликаної забезпечити 
досягнення мети стабілізації й обмеження рівня кримінальної 
активності, створення передумов до зменшення рівня кримінальної 
активності. 

                                                 
1 Бабаев М. М. О соотношении уголовной и криминологической политики / 

М. М. Бабаев // Проблемы социологии уголовного права : сб. науч. тр. ВИП. МЮ 
Лит. ССР. НИИСЭ. – М., 1982. – С. 12. 

2 Галиакбаров Р. Р. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : 
конспекты лекций и иные материалы / Р. Р. Галиакбаров. – Краснодар : Изд-во 
Кубанcкого гос. аграрн. ун-та, 1999. – С. 13; Пермяков Ю. Е. Введение в основы 
уголовной политики : [учеб. пос.] / Ю. Е. Пермяков. – Саратов : Саратовский гос. 
ун-т., 1993. – С. 8. 

3  Уголовное право. Общая часть : [учеб.] / под ред. Н. И. Ветрова, 
Ю. И. Ляпунова. – М. : Новый Юрист, КноРус, 1997. – С. 10. 
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2.2. Принципи кримінально-правової політики: поняття та 
зміст 

Принципи кримінально-правової політики – керівні, базові ідеї, 
основні засади, що визначають зміст законодавства і практики його 
застосування як у цілому, так і на рівні окремих функцій, напрямів, 
засобів, способів і методів протидії кримінальній активності. Тобто 
принципи «пронизують» усю структуру кримінально-правової 
політики, є її орієнтиром у сфері протидії кримінальній активності. 

О. І. Коробєєв зазначав, що ефективність кримінально-правової 
політики багато в чому визначається ступенем урахування в процесі 
законотворчості принципів кримінально-правової політики1. Ці прин-
ципи не лише вказують шляхи формування та розвитку ЗУпКВ, але й 
стримують його в певних межах, забезпечуючи необхідні стабільність, 
послідовність, спадковість та єдність правових приписів. Крім того, 
суди та органи досудового розслідування, орієнтуючись на ці 
принципи, здійснюють правозастосовну діяльність не тільки у суворій 
відповідності до «букви» закону, але й відповідно до «духу» вимог 
кримінально-правової політики держави. Суворе дотримання цих 
принципів є своєрідною гарантією правильного, безпомилкового 
застосування тексту кримінально-правових приписів ЗУпКВ. 

Особливістю принципів кримінально-правової політики є їх 
переважно нормативний характер – закріплені в Конституції України, 
законодавчих актах, що регулюють сферу протидії кримінальній 
активності, або випливають з них, і є обов’язковими для всіх суб’єктів 
кримінально-правової політики. 

У науковій літературі не спостерігається єдності щодо визначення 
переліку принципів кримінально-правової політики. Так, М. І. Панов та 
Л. М. Герасіна виділяють такі принципи кримінально-правової 
політики: законності, рівності громадян перед законом, демократизму, 
справедливості, гуманізму, невідворотності відповідальності, 
науковості кримінально-правової політики 2 . П. Л. Фріс вважає, що 
принципами української кримінально-правової політики є такі 
принципи: відповідності кримінально-правової політики іншим 
елементам правової політики у сфері протидії кримінальній активності, 
врахування (відповідності) соціально-правової психології, економії 
репресії, доцільності, невідворотності відповідальності, диференціації 
й індивідуалізації відповідальності й покарання, соціальної 
справедливості3. На думку А. А. Митрофанова, принципами кримінал-

                                                 
1  Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы 

криминализации и пенализации / А. И. Коробеев. – Владивосток : Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 1987. – С. 29. 
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льно-правової політики є принципи економії репресії, доцільності, 
диференціації та індивідуалізації кримінальної відповідальності та 
покарання, принцип невідворотності кримінально-правового 
реагування на вчинений злочин1. 

Таким чином, до принципів кримінально-правової політики слід 
віднести принципи: 1) законності і справедливості; 2) відповідності 
кримінально-правової політики іншим елементам правової політики у 
сфері протидії кримінальній активності; 3) комплексності; 4) економії 
репресії; 5) диференціації й індивідуалізації засобів кримінальної 
відповідальності; 6) випереджального характеру стратегічних рішень; 
7) невідворотності кримінально-правового реагування на вчинення 
кримінально караних діянь. 

Принцип законності і справедливості. Принцип законності 
кримінально-правової політики розуміється як відповідність норм у 
сфері протидії кримінальній активності Конституції України; як 
відповідність закону всієї системи підзаконних актів і управлінських 
рішень; як застосування закону відповідно до його точного змісту. Він 
припускає вирішення питань не тільки злочинності і караності діянь, а 
й інших питань, пов’язаних, наприклад, зі справедливістю 
кримінального провадження, гуманізмом засобів кримінально-
правового впливу, застосуванням заснованих на законі оперативно-
розшукових методів створення доказової бази і реалізації в ході 
правозастосовної діяльності саме тих норм, що є чинними, а також 
загальних засад індивідуалізації відповідальності, підстав і умов 
реалізації окремих її видів. Принцип законності цілком діє і щодо 
таких правових наслідків реалізації відповідальності, як умовно-
дострокове звільнення від покарання, звільнення від відбування 
покарання з випробуванням, інших видів звільнення від кримінальної 
відповідальності і покарання, що передбачені КК України. 

Тому не слід протиставляти законність і доцільність. Законність 
має бути доцільною, обґрунтованою, що відноситься і до стадії 
законотворчості, і до стадії правозастосування. У свою чергу, доцільне 
рішення завжди повинно бути законним. Справжня доцільність завжди 
законна, заснована на нормах КК України у взаємодії з приписами 
КПК України, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
та інших, як правило, забезпечується можливість реалізації 
кримінальної відповідальності винних та необхідні для цього засоби 
доказування. Проблемні ситуації, що виникають через невміння 
застосовувати приписи ЗУпКВ, наприклад, довести, що лідери 
організованих груп зібралися з метою розроблення планів і умов 
спільного вчинення злочинів, але при цьому в їхніх діях уже є склад 
злочину (ст. 255 КК), а органи досудового розслідування говорять про 
недоліки самого КК. Звідси формується уявлення про необхідність 

                                                 
1  Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в 
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створення якихось нових, «зручних» для практики законів. Однак 
наприклад, для кваліфікації за ст. 255 КК дій лідерів організованих 
груп, що беруть участь у злодійській сходці, можуть бути використані 
докази, пов’язані з самим фактом сходки (дані про її підготовку і 
проведення); докази, отримані в установленому законом порядку з 
використанням технічних засобів; похідні показання оперативних 
працівників – зі слів негласних співробітників; свідчення про 
результати спостереження за учасниками сходки й обставинами її 
припинення; речові докази (зброя, наркотичні засоби тощо), у тому 
числі виявлені не тільки в учасників сходки, але і в осіб, які їх 
супроводжують. КК України істотно розширив при цьому можливості 
стимулювання позитивної посткримінальної поведінки рядових 
учасників організованих груп у разі їх активного сприяння розкриттю 
злочину (п. «1» ч. 1 ст. 66, ч. 2 ст. 255 КК). 

Принцип справедливості кримінально-правової політики 
зобов’язує законодавця до обґрунтованого (насамперед, за допомогою 
кримінологічної експертизи) вибору діянь, що криміналізуютьея та 
декриміналізуються, встановлення видів і розмірів санкцій, їх «набору» 
у конкретних складах злочинів, загальних засад реалізації 
кримінально-правових засобів впливу, що дозволили б у кожному 
конкретному випадку здійснити необхідний і достатній кримінально-
правовий вплив на винних для досягнення мети цього впливу. Він 
також припускає створення кримінального процесуального і 
кримінально-виконавчого механізмів, що забезпечують виявлення всіх 
осіб, які вчинили кримінально карані посягання, що завжди є 
несправедливістю стосовно громадян і суспільства. Таким чином, 
відновлення соціальної справедливості у сфері реалізації кримінально-
правової політики підкреслює єдність моральних і правових основ 
останньої. 

Принцип відповідності кримінально-правової політики іншим 
елементам правової політики у сфері протидії кримінальній активності 
полягає в тому, що всі елементи правової політики у сфері протидії 
кримінальній активності функціонують у руслі, визначеному 
кримінально-правовою політикою. Звичайно, за такого положення між 
усіма елементами повинна існувати єдність у підходах, оцінках, 
методології діяльності. Така єдність має будуватись на узгодженості 
принципів, на яких реалізується діяльність кожної складової1. 

Принцип комплексності. Комплексність у сфері протидії 
кримінальній активності припускає: використання можливостей усіх 
рівнів і підсистем кримінально-правової політики і її суб’єктів; 
відстеження змін у всьому ланцюзі причиново-наслідкових зв’язків, 
явищ і їхніх наслідків; забезпечення узгодженості (координації і 
взаємодії) всіх суб’єктів кримінально-правової політики. Цей принцип 
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використовується при розробці узгоджених планів і програм протидії 
кримінальній активності, що готуються та реалізуються суб’єктами 
кримінально-правової політики різних рівнів, іншими державними 
органами і громадськими об’єднаннями України, регіональними та 
муніципальними утвореннями. 

Принцип економії репресії полягає в тому, що кримінально-
правова політика повинна здійснюватися лише в оптимально 
необхідних межах, не допускаючи їх перевищення. При здійсненні 
правотворчої кримінально-правової політики принцип економії 
репресії проявляється у тому, що віднесеними до кримінально караних 
можуть бути лише ті діяння, які насправді є суспільно небезпечними і 
протидіяти яким необхідно лише засобами кримінального права1. За 
влучним висловом М. Й. Коржанського, закон про кримінальну 
відповідальність – це «стратегічна зброя держави» і застосовувати її 
треба лише у разі крайньої необхідності, якщо інші засоби правової 
регламентації чи захисту недостатні або малоефективні 2 . У сфері 
реалізації кримінально-правової політики (при правозастосовній формі 
її здійснення) принцип економії репресії повинен проявлятися у виборі 
судами таких кримінально-правових засобів впливу на особу, яка 
вчинила кримінально каране діяння, і в такому обсязі, які з 
найменшими затратами можуть привести до найбільшого ефекту, а 
саме до реалізації мети кримінальної відповідальності3. 

Принцип диференціації й індивідуалізації засобів кримінальної 
відповідальності полягає в тому, що кримінально-правова репресія не 
повинна мати зрівняльного характеру. Як немає двох абсолютно 
ідентичних кримінально караних діянь, а також абсолютно тотожних їх 
виконавців, так і не повинно бути усередненого підходу до різних 
категорій таких діянь і осіб, які їх вчинили. Він означає необхідність на 
законодавчому і правозастосовному рівнях розробки й застосування 
суворих засобів кримінально-правового впливу до осіб, які вчиняють 
тяжкі злочини, до небезпечних винних, і порівняно м’яких – до осіб, 
які вчиняють злочини невеликої та середньої тяжкості, до ситуативних 
і випадкових злочинців. 

Принцип випереджального характеру стратегічних рішень 
означає, що завдання у сфері протидії кримінальній активності мають 
розроблятися і реалізовуватися виходячи зі стратегічної мети, 
обумовленої вищими органами влади, на основі науково 

                                                 
1  Див.: Коробеев А. И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы 

криминализации и пенализации / А. И. Коробеев. – Владивосток : Изд-во 
Дальневосточного ун-та, 1987. – С. 33. 

2 Див.: Коржанський М. Й. Уголовне право України. Частина загальна : курс 
лекцій / М. Й. Коржанський. – К. : Наукова думка; Українська видавнича группа, 
1996. – С. 32. 

3  Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в 
Україні: формування та реалізація / А. А. Митрофанов. – Одеса : Вид-во Одеського 
юридичного інституту НУВС, 2004. – С. 50. 



 42 

обґрунтованого аналізу рівня кримінальної активності, виявлення її 
тенденцій і прогнозу на найближчий період (у сучасних умовах не 
більше ніж на два – три роки). При цьому стратегічні рішення, 
розроблювані МВС України і викладені в наказах, директивах на 
майбутній рік і на перспективу, стосовно кримінальної активності в 
цілому, так і окремих напрямів діяльності не виключають, а 
припускають можливість розроблення і прийняття випереджальних 
рішень на деталізованому рівні в масштабах регіону. Кримінально-
правова політика і прийняті на її основі стратегічні рішення покликані 
забезпечити максимально можливе зниження рівня кримінальної 
активності до такого рівня, коли вона перестане бути загрозою основам 
національної безпеки України. У подальшому, можливим визнається 
формулювання завдань зниження рівня кримінальної активності, 
мінімізації її окремих проявів до певних показників. 

Принцип невідворотності кримінально-правового реагування на 
вчинення злочинів полягає в тому, що особа, в дії чи бездіяльності якої 
встановлений склад кримінального правопорушення, підлягає 
покаранню чи іншим засобам впливу, передбаченим ЗУпКВ. Цей 
принцип кримінально-правової політики проявляється як при її 
формуванні (у законодавчому визначенні підстав та меж кримінальної 
відповідальності, а також підстав та умов звільнення від неї), так і при 
реалізації кримінально-правової політики судами (шляхом реального 
застосування кримінальної відповідальності або звільнення від неї 
щодо кожної особи, визнаної винною у вчиненні кримінального 
правопорушення). З погляду кримінальної процесуальної політики 
держави цей принцип проявляється в тому, що кожне учинене 
кримінального правопорушення має бути розкрито і встановлена 
особа, яка його вчинила. 

 
2.3. Форми реалізації кримінально-правової політики 
Формами реалізації кримінально-правової політики є законодавча, 

інтерпретаційна, правозастосовна діяльність держави, а також 
діяльність державних органів, громадських, наукових, навчальних 
організацій і закладів з правового виховання громадян. 

Правотворчість – це та форма здійснення кримінально-правової 
політики, за якої відбувається формування такої політики держави 
завдяки створення кримінально-правових норм та їх формального 
вираження. Оскільки кримінально-правова політика – це частина 
правової політики держави у сфері протидії кримінальній активності, 
яка здійснюється засобами матеріального кримінального права, то 
формування кримінально-правової політики полягає у кримінально-
правовій правотворчості, тобто у створенні норм матеріального 
кримінального права. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 85 Конституції України визначення 
засад внутрішньої і зовнішньої політики віднесене до повноважень 
Верховної Ради України. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 85 Конституції 
України до повноважень Парламенту належить також і прийняття 
законів, в яких має виражатися державна внутрішня та зовнішня 
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політика (у тій її частині, яка здійснюється Верховною Радою України). 
Нарешті, згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України виключно 
законами України визначаються діяння, які є злочинами, та 
відповідальність за них. Це означає, що тільки ЗУпКВ є тим 
нормативно-правовим актом, який визначає, які діяння визнаються 
кримінально каранами і які кримінально-правові засоби впливу можуть 
бути застосовані до осіб, що їх учинили. Ніякі інші нормативно-правові 
акти не можуть містити кримінально-правових норм. 

Таким чином, єдиним суб’єктом правотворчості в Україні є 
Парламент – Верховна Рада України, яка здійснює законотворчу 
кримінально-правову політику (формує кримінально-правову політику) 
шляхом прийняття ЗУпКВ: Кримінального кодексу України, закону 
України про кримінальні проступки та законів про внесення змін і 
доповнень до них. При цьому слід зазначити, що кримінальному праву, 
вираженому в ЗУпКВ, притаманний принцип стабільності. У 
кримінально-правовій політиці стабільні тільки принципи, відповідно 
до яких вона здійснюється: принцип верховенства діяльності з протидії 
кримінальній активності; принцип диференціації та індивідуалізації 
засобів кримінальної відповідальності; принцип економії репресії; 
принцип невідворотності кримінально-правового реагування на 
вчинення кримінальних правопорушень; а також загальноправові 
принципи: законності, рівності громадян перед законом, вини, 
справедливості та гуманізму. Конкретний зміст кримінально-правової 
політики визначається тим періодом, в якому розвивається держава. 
Тому, вона може неодноразово цілком чи частково змінюватися в 
межах дії одного ЗУпКВ. 

При реалізації інтерпретаційної форми кримінально-правової 
політики відбувається роз’яснення змісту приписів ЗУпКВ, 
віднайдення дійсного змісту правових норм, що відображаються у цих 
приписах, а також пошук та розв’язання колізій цих приписів з 
нормами інших галузей законодавства, зокрема – з нормами 
Конституції України. Інтерпретація ЗУпКВ здійснюється шляхом його 
тлумачення1. Інтерпретаційна форма кримінально-правової політики 
здійснюється Конституційним Судом України. 

Правозастосовна кримінально-правова політика полягає у втіленні 
в регульовані суспільні відносини тих законодавчих приписів, які 
вироблені при формуванні кримінально-правової політики Верховною 
Радою України та закріплені в ЗУпКВ. Таким чином реалізація 
кримінально-правової політики здійснюється шляхом застосування 
кримінально-правових норм. При цьому закон не діє механічно; для 
своєї реалізації він потребує живого посередника, який застосує його 
до конкретного випадку. Таким посередником є суд 2 . Отже, 
правозастосовча форма кримінально-правової політики здійснюється 

                                                 
1 Митрофанов А. А. Вказ. роб. – С. 35. 
2  Див.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / 

И. А. Покровский. – М. : Статут, 1998. – С. 90. 
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виключно судами шляхом застосування положень ЗУпКВ до реальних 
випадків вчинення передбачених ним суспільно небезпечних діянь.  

Останню форму кримінально-правової політики становить 
діяльність державних органів, громадських, наукових, навчальних 
закладів з правового виховання громадян. Правове виховання, як і 
будь-яке інше виховання, є одночасно і об’єктивним, і суб’єктивним 
процесом. З одного боку, людина виховується під впливом усіх 
об’єктивних умов життя, а з іншого – виховання є свідома 
цілеспрямована діяльність суспільства, метою якої є вплив на 
свідомість людини, її характер, якості особистості тощо. Кримінально-
правове виховання громадян – цілеспрямована систематична 
діяльність, здійснювана державними і громадськими установами, 
спрямована на формування стійких якостей громадян, що забезпечують 
як знання, так і дотримання ними приписів кримінально-правових 
норм. Розрізняють загальну і спеціальну мету кримінально-правового 
виховання. Перша полягає у формуванні і підвищенні рівня 
кримінально-правової свідомості законослухняних громадян і 
забезпечення на основі знання ЗУпКВ позитивного ставлення до 
правомірної поведінки. Інша – у корекції елементів кримінально-
правової свідомості і поведінки громадян, які вступили в конфлікт із 
законом. Кримінально-правове виховання покликане забезпечити 
кримінально-правову свідомість громадян України. 

 
2.4. Засоби реалізації кримінально-правової політики 
Сучасна держава у своєму розпорядженні має достатню кількість 

засобів реалізації своєї кримінально-правової політики: соціальна 
профілактика, правове стримування, кримінологічна профілактика, 
віктимологічна профілактика та система кримінально-правових засобів 
впливу на осіб, які вчинили або вчиняють кримінально карані діяння. 

Система кримінально-правових (юридичних) засобів, що відіграє 
особливу роль при виконанні завдань кримінального права – 
забезпечення реального захисту життєво важливих для особи, 
суспільства і держави цінностей та запобігання кримінально караним 
діянням, є одним із найважливіших елементів кримінально-правової 
політики, її своєрідним інструментарієм. Юридичні (кримінально-
правові) засоби є інституціональним явищем кримінально-правової 
сфери, що втілюють запобіжну та відновлювальну функції 
кримінального права в регульовані суспільні відносини. Особливість 
юридичних засобів полягає в тому, що вони засновані на нормах 
ЗУпКВ, закріплені і регулюються його нормативними 
розпорядженнями. Юридичні (кримінально-правові) засоби є 
найважливішими дієвими елементами кримінального права, вони 
вміщують особливу «кримінально-правову енергію», регулятивну 
силу, здатність «рухати» суспільні відносини, спрямовуючи їх на 
досягнення мети кримінально-правового регулювання. 

Коло юридичних засобів кримінально-правової політики 
становлять: норми кримінального права, кримінально-правові 
правовідносини, юридичні факти, права та обов’язки суб’єктів 
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кримінально-правових відносин, правозастосовні акти, заходи 
заохочення, засоби відповідальності, заборони та інші інститути, що 
відіграють роль регуляторів суспільних відносин. Кримінально-правові 
засоби функціонують як на рівні окремих (первинних) засобів, так і на 
рівні їхніх блоків, комплексів юридичних засобів (механізм реалізації 
кримінальної відповідальності). Юридичні (кримінально-правові) 
засоби класифікуються за суб’єктами (на засоби громадян (необхідна 
оборона, затримання особи, яка вчинила злочин, і т. д.), посадових осіб 
(Президент України при здійсненні помилування), відповідних органів 
держави і т. ін.), які їх застосовують; за характером їхнього 
застосування (однократного, багаторазового застосування); за часом дії 
(постійні, тимчасові). Юридичні засоби бувають звичайні і виняткові 
(наприклад, довічне позбавлення волі – виняткова міра покарання 
відповідно до норм чинного КК України). 

Кримінально-правові засоби різноманітні за своєю правовою 
природою та суб’єктами їх застосування, тому втручатися у 
кримінальну активність з метою реалізації кримінально-правової 
політики можуть, на наш погляд: суд (наприклад, у разі звільнення від 
кримінальної відповідальності, призначення покарання, звільнення від 
покарання і його відбування тощо), правоохоронні органи (під час 
затримання особи, яка вчинила злочин), окремі громадяни (у стані 
необхідної оборони). 

Засоби кримінально-правового впливу, передбачені ЗУпКВ, є 
реакцією держави на порушення встановлених ним кримінально-
правових норм. Засоби кримінально-правового впливу застосовуються 
до особи, яка вчинила передбачене ЗУпКВ суспільно небезпечне винне 
діяння (дію або бездіяльність), і полягають у передбаченій цим ЗУпКВ 
негативній, справедливій та невідворотній оцінці (засудженні) 
вчиненого діяння та особи, яка його вчинила, а також у необхідних 
випадках – у позбавленні або обмеженні прав і свобод цієї особи. 
Засоби кримінально-правового впливу застосовуються з метою 
зміцнення законності та правопорядку, запобігання кримінально 
караним діянням. 

Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які визнані винними у 
вчиненні кримінальних правопорушень, слід відрізняти від 
кримінально-правових засобів реагування на вчинення кримінально 
караного діяння. Це пов’язано з тим, що до КК України введений 
Розділ XІ1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 
осіб»1. До цього розділу відразу ж були внесені зміни Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері 
державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій 
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

                                                 
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 
стосовно відповідальності юридичних осіб : Закон України від 23.05.2013 № 314-
VII // Офіційний вісник України. – 2013. – № 47. – Ст. 1686. 
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України», збільшивши перелік злочинів, за вчинення яких можна 
застосувати засоби кримінально-правового впливу на юридичних осіб1. 

Система кримінально-правових засобів впливу, на нашу думку, 
повинна включати як свої підсистеми п’ять груп засобів2. Перша з них 
вміщує різні види заохочення в кримінальному праві. Друга група 
засобів включає підсистему покарань як каральну реакцію держави на 
вчинення кримінального правопорушення з метою виправлення 
засудженого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних 
правопорушень. Третя група засобів – підсистема засобів безпеки в 
кримінальному праві, що вміщує медичні заходи лікування, які мають 
некаральну сутність і застосовуються не за вчинення кримінального 
правопорушення, а у зв’язку з вчиненням забороненого ЗУпКВ 
суспільно небезпечного діяння до осіб, які його вчинили, з метою 
забезпечення їх безпеки для себе й для суспільства в цілому, їх 
лікування, ресоціалізації тощо, а також спеціальну конфіскацію. До 
четвертої група засобів слід віднести судимість як кримінально-
правовий засіб впливу на осіб, які вчинили злочини і відбули 
призначене судом покарання. П’яту групу засобів складають заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. 

Ефективне кримінально-правове регулювання вимагає 
правильного вибору і застосування на практиці кримінально-правових 
засобів впливу. Це особливо актуально в сучасній ситуації, коли 
правозастосовна система України не наділена повноцінними, 
ефективними новими інструментами впливу (насамперед 
юридичними), а запрограмовані (передбачені КК) є успадкованими від 
старої системи чи скопійованими у країнах ближнього зарубіжжя 
(наприклад, система покарань у Російській Федерації за винятком 
смертної кари). Такий підхід до вибору правового інструментарію 
здійснення кримінально-правової політики призводить до ускладнення 
вирішення питань протидії кримінальній активності, сприяє 
подальшому зростанню кількості вчинюваних кримінально караних 
діянь в Україні. 

Проблема вибору кримінально-правових засобів, адекватних меті 
правової політики у сфері протидії кримінальній активності, є 
непростою і багатоаспектною. У загальному вигляді завдання полягає в 
тому, щоб знайти оптимальну платформу, адекватний засіб 
кримінально-правового впливу, необхідний для реального, а не уявного 
(міфічного) вирішення завдань ЗУпКВ, що забезпечить доцільність та 

                                                 
1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 

антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України : Закон України від 
13.05.2014 № 1261-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 28. – Ст. 
937. 

2  Митрофанов И. И. Механизм реализации уголовной ответственности : 
[монография] / И. И. Митрофанов. – Кременчуг : Изд. ЧП Щербатых А. В., 2011. – 
С. 413–521. 
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ефективність слідчої і судової практики. Кримінально-правові засоби 
не повинні також перетворюватися в самоціль. Це пов’язано з тим, що 
якщо в процесі кримінально-правового регулювання мета не 
враховується, залишається за «кадром», то всі зусилля виявляються 
зосередженими на засобах, а мета в підсумку не досягається і весь 
процес утрачає зміст, а кримінальна активність проявляється в нових 
формах та методах своєї реалізації. 

Адекватність чи неадекватність застосовуваних кримінально-
правових засобів поставленій меті особливо чітко виявляється при 
аналізі механізму кримінально-правового регулювання взагалі і 
механізму реалізації кримінальної відповідальності зокрема 
(комплексів правових засобів), що представляють собою особливі 
порядки регулювання. Комплекс кримінально-правових засобів 
виражається у певному їхньому поєднанні, що сприяє досягненню 
бажаного суспільного стану, визначеного ступеня сприятливості або 
несприятливості для створення умов для найкращого задоволення 
інтересів та потреб суб’єктів права. Комплекси кримінально-правових 
засобів забезпечують стійке регулювання певної групи суспільних 
відносин. 

Кримінальні правовідносини реалізуються переважно за 
допомогою норм кримінального процесуального права. Реалізація 
кримінальних правовідносин означає: всі обставини кримінального 
провадження досліджені повно і всебічно, кримінальне 
правопорушення розкрито, особа, яуа його вчинила, викрита і їй 
призначено адекватний кримінально-правовий засіб впливу; шкода, 
заподіяна потерпілому від кримінального правопорушення, 
відшкодована у повному обсязі, а суспільство убезпечене від особи, яка 
представляла загрозу його підвалинам. Це означає, що в цьому разі 
виконані завдання і кримінального права, і кримінального 
провадження: потерпілий і суспільство захищені, їх інтереси 
задоволені, а порушені права відновлені. Одночасно виконуються 
завдання приватної і загальної превенції. 

Аналіз законодавчих актів, кримінальної і судової статистики, 
інших джерел, у яких тією чи тією мірою віддзеркалюється діяльність 
правоохоронних органів, дає можливість стверджувати, що 
кримінально-правова політика України цілком витиснула зі сфери своєї 
уваги й інтересів жертву кримінального правопорушення, 
закцентувавши всю увагу на правах і законних інтересах 
підозрюваного та обвинувачуваного в його вчиненні. У цих матеріалах 
словосполучення «жертва кримінального правопорушення» практично 
не трапляється. Потерпілий (це поняття охоплює лише частину поняття 
«жертва кримінального правопорушення») є фігурою ще більш 
незначною і жалюгідною, ніж обвинувачуваний. Ті норми 
національного законодавства, що стосуються прав потерпілих, 
складають крихітний сегмент від повного кола міжнародних норм, що 
регулюють захист та відновлення прав і законних інтересів жертв 
кримінальних правопорушень і зловживань владою, а також вступають 
у протиріччя з відповідними конституційними нормами. 



 48 

Висловлення деяких учених і практиків на кшталт: потерпілого 
захищає вся система кримінальної юстиції і державний обвинувач 
зокрема, – виглядають у сучасній Україні більш ніж сумнівно. Крім 
того, наводиться досвід законодавства інших країн, у якому 
потерпілому якщо і приділяється увага, то як цивільного позивача, 
здатного забезпечити свої інтереси через пред’явлення позову в 
цивільному судочинстві. Однак латентний рівень кримінальної 
активності в сучасних умовах значно вищий, ніж той, що офіційно 
реєструється, тому жертв кримінальних правопорушень набагато 
більше, ніж осіб, офіційно визнаних потерпілими. При розгляді 
кримінальних проваджень у судах України інтереси потерпілого 
виявляються, як правило, на останньому місці. 

У Кримінальному кодексі України 2001 року права потерпілого 
захищені ще менше, ніж у КК Української PCP 1960 року. Наприклад, 
виключений такий вид покарання, як покладання на обвинувачуваного 
обов’язку усунути заподіяну потерпілому шкоду. Отже, кримінальна 
відповідальність як засіб реалізації кримінально-правової політики 
держави повинна мати на меті повноцінний захист прав і інтересів 
потерпілого від кримінального правопорушення, включаючи 
відшкодування йому заподіяної шкоди в повному обсязі, а 
стимулювання активності потерпілого у кримінальному провадженні – 
це не тільки шлях забезпечення справедливості, але й спосіб 
оптимізації умов протидії кримінальній активності. 

Тому, необхідно вказати на те, що «реалізація кримінальної 
відповідальності – це особлива форма впливу на криміногенні фактори 
особистісного характеру» 1 . Умовою ефективності реалізації 
кримінальної відповідальності є чіткість правової регламентації 
суспільних відносин. Ці явища перебувають у прямому взаємозв’язку і 
взаємозалежності. Ступінь визначеності кримінальної 
відповідальності, а отже, її ефективність значною мірою залежать від 
законодавця. Так, М. І. Загородников, М. О. Стручков указують на те, 
що в рамках кримінально-правової політики формуються вихідні 
вимоги запобігання кримінально караним діянням за допомогою 
розробки і здійснення широкого кола правових заходів, створення і 
застосування юридичних засобів матеріального, процесуального і 
виконавчого кримінального права, що встановлюють криміналізацію, 
пеналізацію (як і декриміналізацію, депеналізацію) діянь, а також за 
допомогою визначення кола припустимих у сфері протидії 
кримінальній активності засобів державного примусу2. 

Кримінально-правова політика, направляючи діяльність Верховної 
Ради України щодо розробки системи кримінально-правових засобів, за 

                                                 
1  Алексеев А. И. Российская уголовная политика: преодоление кризиса / 

А. И. Алексеев, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло. – М. : Норма, 2006. – С. 31–32. 
2  Загородников Н. И. Направления изучения советского уголовного права / 

Н. И. Загородников, Н. А. Стручков // Сов. государство и право. – 1981. – № 7. – 
С. 49. 
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допомогою яких реалізується кримінальна відповідальність, виходить з 
того, що вона (кримінальна відповідальність) повинна забезпечити 
досягнення мети виправлення засуджених, запобігання вчиненню 
нових кримінальних правопорушень з боку засудженого та інших 
членів суспільства, відновлення соціальної справедливості. Та 
обставина, що в чинному законодавстві прямо не говориться про 
відновлення соціальної справедливості як мету кримінальної 
відповідальності, не змінює суті справи. М. І. Загородников, 
досліджуючи питання кримінально-правової політики, вказував на те, 
що в соціальному плані метою покарання (і кримінальної 
відповідальності відповідно) є забезпечення справедливості при 
розв’язанні конкретного соціального конфлікту, що виразився у 
вчиненні кримінального правопорушенння1. 

Таким чином, проблеми кримінально-правової політики, звичайно 
ж, не можна вирішити лише постановкою необхідних завдань і 
визначенням адекватних їм кримінально-правових засобів. Необхідні 
також правильне застосування юридичного інструментарію на 
практиці, здійснення доцільної правозастосовної діяльності. В іншому 
випадку кримінально-правовий засіб, як би вдало він не був 
закріплений ЗУпКВ, не буде сприяти досягненню результативної 
протидії кримінальній активності. Так, у сучасних умовах, безперечно, 
важливим і дієвим кримінально-правовим засобом захисту прав 
громадян є покарання особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення. Однак найчастіше низька якість його виконання не 
дає змоги ресоціалізувати засуджених, що призводить до вчинення 
ними повторних злочинів.  

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте поняття політики держави у сфері протидії кримінальній 
активності.  

2. Які елементи політики держави у сфері протидії кримінальній 
активності? 

3. Що таке кримінально-правова політика України? 
4. Що становить зміст кримінально-правової політики? 
5. Дайте поняття принципів кримінально-правової політики. 
6. Якими принципами характеризується кримінально-правова 

політика? 
7. Розкрийте зміст принципів кримінально-правової політики. 
8. У яких формах реалізується кримінально-правова політика? 
9. За допомогою яких засобів реалізується кримінально-правова 

політика? 
 

                                                 
1 Загородников Н. И. Советская уголовная политика и деятельность органов 

внутренних дел : [учебное пособие] / Н. И. Загородников. – М. : Изд-во МВШМ 
МВД СССР, 1979. – С. 61. 
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ТЕМА 3 Кримінальний кодекс України (КК України) 
3.1. Поняття законодавства України про кримінальну відповідальність.  
3.2. Співвідношення КК та кримінального права. 
3.3. Значення КК України. 
3.4. Загальна характеристика КК України. 
3.5. Норма та стаття КК України. 
3.6. Тлумачення норм КК України. 

 
3.1. Поняття законодавства України про кримінальну 

відповідальність 
У Кримінальному кодексу поняття «закон України про 

кримінальну відповідальність» не визначається. Разом з тим у п. 7 ст. 3 
КПК України закон України про кримінальну відповідальність 
розуміється як законодавчі акти України, які встановлюють 
кримінальну відповідальність (КК України та закон України про 
кримінальні проступки). Виходячи з цього досліджуване поняття є 
ширшим за поняття «Кримінальний Кодекс України». Однак КК 
України, як і закон України про кримінальні проступки (далі – ЗУпКП), 
є ЗУпКВ.  

Кримінальний кодекс представляє собою акт кодифікації 
законодавства. Кодифікація як одна з форм систематизації 
законодавства спрямована на те, щоб при правотворчості в системному 
взаємозв’язку упорядкувати чинний правовий масив і установити 
принципово нові правові норми, що відображають назрілі або 
прогнозовані потреби громадського життя чи іншим способом 
підвищують ефективність правового регулювання. Відмітною рисою 
кодифікованих законів є погоджене і взаємообумовлене поєднання 
норм-цілей, норм-дефініцій, норм-принципів і норм конкретного 
правового регулювання, що дозволяє визначати такі закони як 
нормативну основу галузі (підгалузі, галузевого інституту) 
законодавства або комплексного масиву законодавства. Так, у ст. 3 КК 
України законодавець встановлює принципові положення 
законодавства України про кримінальну відповідальність, відповідно 
до якого ЗУпКВ становить Кримінальний кодекс України, який 
ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і 
нормах міжнародного права. Закони України про кримінальну 
відповідальність, прийняті після набрання чинності КК України, 
включаються до нього після набрання ними чинності. 

Проте положення ст. 3 КК України сьогодні не відповідають 
визначенню, яке міститься у п. 7 ст. 3 КПК України. У загальній теорії 
права законодавство завжди розглядається як система нормативно-
правових актів. Тлумачення терміна «законодавство» дано у Рішенні 
Конституційного Суду України у про тлумачення терміна 
«законодавство» 1 . У цьому Рішенні вказується на те, що термін 

                                                 
1  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного 
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«законодавство» використовується у правовій системі переважно у 
значенні «сукупності законів та інших нормативно-правових актів, які 
регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є джерелами 
певної галузі права». Зокрема, цей термін без визначення змісту 
використовує і Конституція України (статті 9, 19, 118, пункт 12 
Перехідних положень). При цьому Конституційний Суд підкреслює, 
що термін «законодавство» вживається в різних значеннях: в одних – 
обмежується виключно законами; в інших – включаються як закони, 
так і інші акти Верховної Ради України, акти Президента України, 
Кабінету Міністрів України; у третіх – також нормативно-правові акти 
центральних органів виконавчої влади. Очевидно, термін 
«законодавство» у контексті положень КК України, виходячи з 
правової позиції Конституційного Суду України, означає сукупність 
кримінально-правових норм у формі винятково законів. 

При прийнятті ЗУпКП ці протиріччя, напевно, будуть усунені 
законодавцем, оскільки й визначення у п. 7 ст. 3 КПК України також 
містить недопустимі з точки зору загальної теорії права помилки. Це 
пов’язано з тим, що визначати закон України про кримінальну 
відповідальність як законодавчі акти України, які встановлюють 
кримінальну відповідальність, є неприпустимим з огляду на те, що 
законодавчим актом вважається акт делегованого законодавства, який 
можна назвати «квазізаконом» або «субститутним» (замінюючим) 
законодавчим актом. Конституцією Україні делеговане законодавство 
непарламентських суб’єктів не передбачено. 

Враховуючи вищезгадане, ми виходимо з того, що закон ЗУпКВ – 
це не законодавчі акти, а акти законодавства України, що 
встановлюють кримінальну відповідальність (КК України та закон 
України про кримінальні проступки). Кримінальний кодекс України є 
разом із ЗУпКП законом України про кримінальну відповідальність. 

Закон посідає основне місце в системі нормативно-правових 
актів 1 . Відомо, що закон – це нормативний акт, прийнятий в 
особливому порядку парламентом – Верховною Радою України або 
всеукраїнським референдумом, що має вищу юридичну силу щодо всіх 
інших (окрім Конституції) нормативних актів2. З погляду права закон – 
це форма вираження правових норм, у якій законодавець закріплює 
нормативні установлення, що мають загальнообов’язковий характер. 

                                                                                                             
тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа 
про тлумачення терміну «законодавство») : Рішення Конституційного Суду 
України від 9 липня 1998 року №12-рп/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 
32. – Ст. 59. 

1  Теория государства и права : [курс лекций] / под ред. Н. И. Матузова и 
А. В. Малько. – М. : Юристь, 1997. – С. 335. 

2  Див.: Дутка Г. I. Закон у системі нормативно-правових актів України : 
автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.01 «Теорія 
та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Г. І. Дутка. – К., 
2003. – 18 с. 
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Закон має вищу юридичну силу, приймається в порядку особливої 
процедури вищим законодавчим органом і спрямований на 
регулювання найважливіших суспільних відносин. Вища юридична 
сила закону полягає в тому, що: 1) всі інші нормативно-правові акти 
повинні походити від закону і не суперечити йому, а в разі розбіжності 
такого правового акта із законом діє останній; 2) закони можуть 
прийматися лише спеціально уповноваженим на це органом 
законодавчої влади; 3) закони регулюють найважливіші для 
самозбереження суспільства і держави соціальні цінності; 4) закони 
можуть бути скасовані або змінені тільки органом законодавчої влади, 
який їх прийняв, і ніяким іншим; 5) порядок підготовки та прийняття 
законів суворо регламентований і визначається тільки законами; 
6) закони діють на всій території України і поширюються на всіх 
індивідів, що перебувають на цій території. 

Плідний внесок у розвиток окремих напрямів дослідження 
проблем закону про кримінальну відповідальність презентовано 
працями М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова, Я. М. Брайніна, 
В. К. Грищука, Н. Д. Дурманова, М. Й. Коржанського, 
В. О. Навроцького, А. О. Пінаєва, А. А. Піонтковського, 
Ю. А. Пономаренка, А. Н. Трайніна, М. Д. Шаргородського та інших 
вчених. Найбільш суттєві теоретичні доробки основних розглядуваних 
проблем зроблені російським дослідником О. І. Бойцовим у 
докторській дисертації «Уголовный закон: Субстанциональный, 
атрибутивный и нормативный аспекты действия»1. 

Однак, як зазначає М. М. Марченко, за багато століть вивчення 
закону накопичена величезна сума знань про нього, вироблене певне 
уявлення про це явище, склався відповідний стереотип, але залишилося 
велике поле діяльності для сучасних і майбутніх вчених, залишилася 
значна кількість до кінця не відомих його сторін2. 

У загальнотеоретичній науці визначень поняття «закон» не 
бракує 3. Вчені-криміналісти дають фактично аналогічне визначення 

                                                 
1  Бойцов А. И. Уголовный закон: Субстанциональный, атрибутивный и 

нормативный аспекты действия : дис. на соискание уч. степ, д-ра юрид. наук в 
форме науч. доклада : спец. : 12.00.08 «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» / А. И. Бойцов. – С.-Пб., 1996. – 33 с. 

2 Теория государства и права : [курс лекций] / О. Э. Лейст, М. Н. Марченко, 
А. В. Мицкевич [и др.] ; под ред. М. Н. Марченко. – М. : Зерцало, 1998. – С. 347–
348 

3 Конституция, закон, подзаконный акт / И. В. Котелевская, М. А. Митюков, 
А. В. Мицкевич [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. – М. : Юридическая 
литература, 1994. – С. 46–47; Скакун О. Ф. Теорія права і держави : [підруч.] / О. Ф. 
Скакун. – К : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – С. 638; Общая теория права и 
государства : [учеб.] / В. С. Афанасьев, А. Г. Братко, А. П. Герасимов [и др.]; под 
ред. В. В. Лазарева. – М. : Юрист, 1994. – С. 116; Процюк І. В. Закон і його місце у 
правовій системі України / І. В. Процюк // Нова Конституція України і проблеми 
вдосконалення законодавства : темат. зб. наук. праць / відп. ред. М. І. Панов. – X. : 
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закону про кримінальну відповідальність, під яким розуміють 
«письмовий правовий акт, що має вищу юридичну силу, приймається 
Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом і містить 
кримінально-правові норми, які встановлюють підстави і зміст 
кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні 
діяння є злочинами і які покарання можуть застосовуватися до осіб, 
винних у їх вчиненні, формулюють інші кримінально-правові наслідки 
вчинення злочину» 1 . Таке визначення закону про кримінальну 
відповідальність із деякими варіаціями можна знайти у більшості 
підручниках з кримінального права2.  

Слід вказати, що давати поняття «закон про кримінальну 
відповідальність» необхідно через його ознаки, якими, з урахуванням 
положень загальної теорії права, є: 

1) суб’єкт прийняття встановлюється Конституцією України. 
Виходячи зі змісту статей 75, 85 Конституції України, єдиним органом 
законодавчої влади є парламент – Верховна Рада України, яка має 
повноваження щодо прийняття законів. Отже, і Кримінальний кодекс, і 
окремі закони України про кримінальну відповідальність приймаються 
Верховною Радою України. Так, чинний КК України був прийнятий 
Верховною Радою України 5 квітня 2001 року. Але відповідно до п. 3 
ч. 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум»3  прийняття 

                                                                                                             
Національна юридична академія України, 1997. – С. 6; Алексеев С. С. Право: азбука 
– теория – философия: Опыт комплексного анализа / С. С. Алексеев. – М. : Статут, 
1999. – С. 82; Теорія держави і права. Академічний курс : [підручник] / за ред. 
О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – C. 345; Пиголкин А. С. 
Закон / А. С. Пиголкин // Российская юридическая энциклопедия. – М. : 
Издательский дом ИНФРА-М, 1999. – С. 332; Тихомиров Ю. А. Теория закона / 
Ю. А.Тихомиров. – М. : Наука, 1982. – С. 26; Тодыка Ю. Н. Конституционное 
право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина / Ю. Н. Тодыка. – 
Харьков : Фолио; Райдер, 1998. – С. 128. 

1 Кримінальне право України: Загальна частина : [підруч. для юрид. вузів і фак.] 
/ М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов [та ін.] ; за ред. М. І. Бажанова, 
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ – Харків : Юрінком Інтер – Право, 2001. – С. 37. 

2 Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть / М. И. Бажанов. – 
Днепропетровск : Пороги, 1992. – С. 8; Коржанський М. Й. Уголовне право 
України. Частина загальна : курс лекцій / М. Й. Коржанський. – К.: Наукова думка; 
Українська видавнича група, 1996. – С. 34; Лесниевски-Костарева Т. А. Уголовное 
право. Словарь-справочник / Т. А. Лесниевски-Костарева. – М. : НОРМА-ИНФРА-
М, 2000. – С. 217; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс 
лекций / А. В. Наумов. – М. : БЕК, 1999. – С. 53; Пинаев А. А. Курс лекций по 
общей части уголовного права / А. А. Пинаев. – Харьков : Харьков юридический, 
2001. – Книга 1 «О преступлении». – С. 18; Курс уголовного права. Общая часть : 
учебник / Г. Н. Борзенков, В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова [и др.] ; под ред. Н. Ф. 
Кузнецовой и Н. М. Тяжковой. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1999. – Том 1: Учение о 
преступлении. – С. 80 тощо. 

3 Про всеукраїнський референдум : Закон України від 06.11.2012 № 5475-VI // 
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законів можливо також шляхом всенародного голосування 
(референдумом); 

2) ЗУпКВ розробляється у суворій відповідності з положеннями 
Конституції України, інших законів, а також із загальновизнаними 
принципами і нормами міжнародного права (ч. 5 ст. 3 КК України); 

3) особлива процедура прийняття ЗУпКВ, що визначається 
Конституцією України та Законом України «Про Регламент Верховної 
Ради України» від 10.02.2010 № 1861-VI або Законом України «Про 
всеукраїнський референдум»; 

4) наявність у ЗУпКВ специфічних норм. Слід зазначити, що 
ЗУпКВ відрізняється від інших законів змістом норм права. Ними 
встановлюється підстава кримінальної відповідальності, визначаються, 
які суспільно небезпечні діяння визнаються злочинами і які 
кримінально-правові засоби впливу1 можуть бути застосовані до осіб, 
які їх учинили. Крім того, нормами ЗУпКВ визначаються межі 
кримінальної відповідальності, в тому числі й завдяки установленню 
обставин, що виключають злочинність діяння. Саме в цьому знаходить 
відображення завдання правового забезпечення охорони 
найважливіших для суспільства цінностей, що нормативно 
оформлюється в законі про кримінальну відповідальність. Крім того, 
ЗУпКВ, завдяки різним обставинам (правова традиція, зручність 
користування і т. ін.), визначає також окремі питання, що не пов’язані 
зі злочинністю та караністю діяння, а саме: завдання, межі чинності та 
дії ЗУпКВ у просторі і в часі, деякі види обставин, що виключають 
злочинність діяння, інші заходи кримінально-правого характеру, що не 
є покаранням, та випадки їх застосування тощо. Отже, лише de lege 
ferenda закон про кримінальну відповідальність регулює виключно 
питання злочинності та караності діяння. De lege lato ж ЗУпКВ має 
своїм змістом і приписи, які не стосуються визначення злочинності та 
караності діяння2; 

5) наділений вищою юридичною силою; 
6) може бути скасований лише органом, який його прийняв. 

Можливі випадки визнання окремих положень ЗУпКВ Конституційним 
Судом України неконституційними. У такому разі ці положення 
визнаються нечинними. Рішення Конституційного Суду України є 
обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не 
можуть бути оскарженими. Рішення Конституційного Суду України 

                                                                                                             
Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 44–45. – Ст.634. 

1  Мова йде про закріплення не покарання, а кримінально-правових засобів 
впливу, хоча кримінально-правова норма Особливої частини встановлює лише 
покарання за вчинення злочину, передбаченого статтею (частиною статті) КК 
(Див.: Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили 
злочини : [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 
2009. – С. 29–33). 

2 Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : [монографія] / 
Ю. А. Пономаренко. – К. : Атіка, 2005. – 288 с. 
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підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення і офіційно 
оприлюднюються наступного робочого дня у «Віснику 
Конституційного Суду України». ЗУпКВ або його окремі положення, 
визнані за цими рішеннями неконституційними, не підлягають 
застосуванню як такі, що відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції 
України втратили чинність з дня ухвалення Конституційним Судом 
України відповідного рішення про їх неконституційність; 

7) письмовий документ. Незалежно від процедури прийняття 
ЗУпКВ – завжди письмовий документ, який складається згідно з 
правилами законодавчої техніки і опублікований в установленому 
законодавством України порядку; 

8) має реєстраційний номер, визначену структуру (Загальна 
частина, Особлива частина, що поділяються на відповідні розділи, 
Прикінцеві та перехідні положення, Перелік майна, що не підлягає 
конфіскації за судовим вироком), назву – Кримінальний кодекс 
України, дату і місце прийняття, підпис відповідальної особи – 
Президента України. У законах України про кримінальну 
відповідальність, що приймаються після набрання чинності КК 
України 1 вересня 2001 року, є свій обліково-реєстраційний номер. 

Таким чином, закон України про кримінальну відповідальність 
(КК України та ЗУпКП) – це письмовий акт законодавства, що має 
вищу юридичну силу і відповідні реквізити, приймається Верховною 
Радою України або всеукраїнським референдумом в особливому 
процесуальному порядку, визначеному Конституцією України та 
Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» або 
Законом України «Про всеукраїнський референдум», і містить 
кримінально-правові норми, що встановлюють підставу і межі 
кримінальної відповідальності, вичерпний перелік суспільно 
небезпечних діянь, які є кримінальними правопорушеннями (злочинами 
та кримінальними проступками), та систему кримінально-правових 
засобів впливу на осіб, які їх вчинили. 

 
3.2. Співвідношення КК та кримінального права 
«Кримінальне право» та «кодифікований закон про кримінальну 

відповідальність» не є рівнозначними поняттями1. При характеристиці 
співвідношення цих понять слід виходити з того, що: 1) закон (офіційні 
джерела норм) – це форма виразу, об’єктивування права зовні, а 
право – єдність цієї форми і змісту (правил поведінки); 2) не може бути 
права до й поза законом (своєї форми). Форма – спосіб життя права, 
його існування; 3) закон може мати неправовий зміст, бути, з огляду на 
це, порожньою, беззмістовною формою – «неправовим законом». 

                                                 
1  Навроцький В. О. Про співвідношення понять «кримінальне право» та 

«кримінальне законодавство» / В. О. Навроцький // Теоретичні та прикладні 
проблеми кримінального права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–
21 травня 2011 року м. Луганськ : зб. матеріалів конференції. – Луганськ : РВВ 
ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – С. 347–351. 
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Джерелами кримінального права можуть бути будь-які фактори, 
що породжують виникнення права та його норм, тобто джерела права в 
усіх розуміннях: матеріальному – це економічні, соціальні, політичні та 
інші умови, що спричинюють або об’єктивно зумовлюють виникнення 
правових норм; ідеологічному – це правова і політична свідомість 
суб’єктів законотворчості; ідеї, концепції, теорії, що є підґрунтям 
правових норм; інституційному – це діяльність публічних органів і 
інститутів (громадянського суспільства, держави) як суб’єктів 
формування і встановлення права; формальному (юридичному) – акти 
уповноважених суб’єктів права, що є формою вираження і закріплення 
правових норм і принципів, на основі яких виникають, змінюються чи 
припиняються правові відносини. Інакше, це зовнішні виявлення буття 
об’єктивно існуючих правових норм і принципів, які є мірою 
охоронюваного державою права1. 

Джерелом ЗУпКВ є лише відповідний акт законодавства. Так, 
згідно зі ст. 3 КК законодавство України про кримінальну 
відповідальність становить Кримінальний кодекс України. Будь-які 
інші нормативно-правові акти не входять до системи законодавства 
про кримінальну відповідальність, що і дає принципову різницю щодо 
інших галузей вітчизняного законодавства, а також щодо колишнього 
ЗУпКВ, який припускав застосування інших, крім КК, ЗУпКВ 2 . 
Наявність одного нормативного джерела полегшує практику реалізації 
кримінально-правових приписів. 

Що ж стосується Конституції України, то в ст. 8 чітко зазначено, 
що закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй. Невідповідність законів 
про кримінальну відповідальність Конституції України, або порушення 
встановленої процедури їх розгляду, ухвалення чи набрання ними 
чинності, тягнуть визнання їх Конституційним Судом України 
неконституційними. Отже, тільки Конституційний Суд правомочний 
припинити дію тих положень ЗУпКВ, що суперечать Конституції 
України. 

Виступаючи концептуальним джерелом Конституція України не 
входить до джерел закону про кримінальну відповідальність, тому що 
не містить норм, які встановлювали б злочинність та караність діяння 
(виділено мною – І. М.). Хоча П. С. Матишевський вважає, що 
Конституція України містить цілу низку положень кримінального 
права3. Однак норми Конституції України повинні вже враховуватися 

                                                 
1  Скакун О. Ф. Теорія права і держави : [підручник] / О. Ф. Скакун. – К. : 

Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – С. 208. 
2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., 

перероб. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Юридична 
думка, 2007. – С. 16. 

3 Див.: Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 
[підручник для студентів юрид. вузів і фак.] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 
2001. – С. 45. 
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при розробленні та подальшому прийнятті ЗУпКВ, але не при їх 
застосуванні. Тому слід зазначити, що Конституція України містить 
загальні засади, що певним чином вплинули на формування 
спеціальних принципів та побудову всього КК України та мають бути 
враховані при подальшому внесенні змін до нього. 

Кримінальний кодекс України ґрунтується не тільки на 
Конституції України, але, як зазначено у ч. 1 ст. 3 КК, і на 
загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, що тісно 
пов’язано з положенням, закріпленим у ч. 5 ст. 3 КК, згідно з яким 
ЗУпКВ повинні відповідати чинним міжнародним договорам, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Міжнародні 
договори України підлягають неухильному дотриманню Україною 
відповідно до принципів і норм міжнародного права. Згідно зі ст. 9 
Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. Відповідно до статей 14, 15 
Закону України «Про міжнародні договори України» 1  міжнародні 
договори набирають чинності для України після надання нею згоди на 
обов’язковість міжнародного договору відповідно до цього Закону в 
порядку та у строки, передбачені договором, або в інший, узгоджений 
сторонами спосіб. Чинні міжнародні договори України підлягають 
сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного 
права. Згода на обов’язковість міжнародних договорів може бути 
надана у формі ратифікації або приєднання. 

Норми міжнародного права повинні бути належним чином 
імплементовані 2  в національне законодавство про кримінальну 
відповідальність, тобто під час прийняття нових ЗУпКВ законодавцем 
мають бути враховані положення, що містяться в чинних міжнародних 
договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України. 

КК України – це єдина система законів про кримінальну 
відповідальність, що діють у межах кодифікованого нормативно-
правового акта з моменту набрання ними чинності. Так, згідно з ч. 2 ст. 
3 КК закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після 

                                                 
1 Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року 

№ 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540. 
2  Імплементація (англ. implementation – «здійснення», «виконання») – у 

міжнародному праві фактична реалізація міжнародних зобов’язань на 
внутрішньодержавному рівні; здійснюється шляхом трансформації (відбувається 
певне переробення норм відповідного міжнародного договору при перенесенні їх у 
національне законодавство) або інкорпорації (міжнародно-правові норми без яких-
небудь змін дослівно відтворюються в законах імллементуючої держави) 
міжнародно-правових норм у національні закони і підзаконні акти. Крім того, 
способом здійснення імплементації є загальне, приватне чи конкретне відсилання, 
за якого міжнародно-правові норми безпосередньо не включаються в текст закону, 
в останньому міститься лише згадування про них. 
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набрання чинності КК України, включаються до нього після набрання 
ними чинності і застосовуються як складова частина Кримінального 
кодексу. Кожний з цих законів – це окреме положення ЗУпКВ, що 
сконструйоване і закріплене законодавцем як кримінально-правова 
норма, яка оформлена у статтю (частину статті) чи низку статей КК 
України.  

З урахуванням змісту, обсягу правової регламентації і джерел 
походження кримінально-правових норм закон України про 
кримінальну відповідальність – це: 1) Кримінальний кодекс України, 
тобто єдиний кодифікований законодавчий акт, у якому за певною 
системою викладено кримінально-правові норми; 2) окрема стаття 
Кримінального кодексу або її частина, що передбачає покарання за 
злочин певного виду. Наприклад, ч. 2 ст. 185 КК передбачає 
відповідальність за крадіжку чужого майна, вчинену повторно або за 
попередньою змовою групою осіб; 3) положення міжнародних 
договорів, імплементовані у відповідних нормах КК України; 
4) рішення Конституційного Суду України про визнання окремих 
положень ЗУпКВ такими, що не відповідають Конституції України, 
тобто є неконституційними. 

У зв’язку з наявністю значної кількості бланкетних кримінально- 
правових норм виникає питання про те: чи можна визнати джерелами 
кримінально-правових норм приписи інших нормативно-правових 
актів, що не є ЗУпКВ. Такі акти будь-якого рівня, що належать до 
інших галузей права (закони, укази, розпорядження, постанови, ухвали, 
акти місцевого самоврядування тощо), до яких виникає потреба 
звертатися, щоб установити об’єкт посягання і зміст об’єктивної 
сторони бланкетних норм КК України, є допоміжними джерелами. І 
лише в тій частині, в якій основне джерело законодавства про 
кримінальну відповідальність наказує звернутися до джерел правового 
регулювання інших сфер життєдіяльності суспільства, щоб визначити 
коло і межі кримінально-правового забезпечення охорони відповідних 
правовідносин. 

Розгляд питання про джерела ЗУпКВ був би неповним без 
розгляду значення судової практики. Традиційним тут є твердження, 
що, оскільки рішення суду будь-якого рівня – це акт 
правозастосування, у конкретному кримінальному провадженні воно 
не може розглядатися як джерело норм законодавства про кримінальну 
відповідальність, тобто як акт, приписуючий в узагальненій формі 
обов’язкові правила поведінки, які захищаються державним примусом 
(загрозою його застосування).  

О. Ф. Скакун, паралельно з твердженням про те, що діяльність 
Верховного Суду представляє собою керівні роз’яснення відносно 
правильного застосування вже чинних правових норм та не містять 
нових норм, допускає, що деталізація правових норм, яка є в керівних 
роз’ясненнях ПВСУ та Пленуму ВССУ, сприяє створенню нових 
правовідносин не тільки правозастосовного, а й нормативного 
характеру. Крім того, на її думку, будь-які судові рішення, які 
ґрунтуються на аналогії закону чи на загальних принципах права, 
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можуть сприйматися судами після проходження рішення через 
касаційну інстанцію як фактичний прецедент1. С. О. Комаров вважає, 
що рішення Конституційного Суду мають значення не тільки для 
судової, а й для законодавчої та виконавчої гілок влади2. Окремі вчені 
вказують на можливість віднесення судової доктрини до джерел права 
за умови існування незалежного суду та відповідної правової 
підготовки суддів, а також формування їхньої правосвідомості в тому 
напрямі, за яким уможливиться їхня правотворчість3. 

Суд, застосовуючи норми КК, які є типовими узагальненими 
моделями, у ряді випадків їх тлумачить, конкретизує. Тим більше 
ВССУ аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову 
практику, надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою 
однакового застосування норм Конституції і законів України у судовій 
практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики, дає 
спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з 
питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної 
судової юрисдикції. Такі роз’яснення впливають на практику судів при 
розгляді ними конкретних кримінальних проваджень. Ними широко 
користуються інші суб’єкти застосування кримінально-правових норм. 
Однак такі роз’яснення не можуть підміняти закон, звужувати або 
розширювати його зміст. Пленум Вищого спецiалiзованого суду 
України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ – не законодавчий 
орган. Він тільки дає на підставі закону рекомендації, які повинні 
ґрунтуватися на законі, виходити з його змісту, а іноді усувати 
виявлені практикою непорозуміння, різночитання чинного 
законодавства. Разом з тим положення, які містяться у постановах 
Пленуму ВССУ, є обов’язковими для судів4. 

У загальній теорії права висувається також концепція, згідно з 
якою вищий орган судової системи розкриває в конкретних рішеннях 
оціночні поняття, конкретизує і деталізує таким чином закон, та ці 
рішення стають правоположеннями, які набувають обов’язкового 
характеру, забезпечуються авторитетом вищого судового органу, його 
здатністю відміняти всі ті рішення, що суперечать цим 
правоположенням5. Проте, стабілізуюча дія Верховного Суду України 
уявляється нам достатньо відносною категорією, оскільки більшість 
спорів вирішується в нижчих інстанціях, а Верховний Суд приймає для 

                                                 
1 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : [підручник] / О. Ф. Скакун ; [переклад з 

рос.]. – Х. : Консум, 2001. – С. 332. 
2  Комаров С. А. Общая теория государства и права : курс лекций / 

С. А. Комаров. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Манускрипт, 1996. – С. 224. 
3  Теория государства и права : [учебник] / под ред. В. М. Корельского, 

B. Д. Перевалова. – М. : Инфра-М, 1997. – С. 288. 
4  Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник] / за заг. ред. 

М. І. Бажанова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 45–46. 
5 Венгеров А. Б. Теория государства и права : [учебник для юрид. вузов] / 

А. Б. Венгеров. – М. : Новый юрист, 1998. – С. 420. 
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перегляду судові рішення, що набрали законної сили, за такими 
підставами: 1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції 
одних і тих самих норм закону України про кримінальну 
відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім 
питань призначення покарання, звільнення від покарання та від 
кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за 
змістом судових рішень; 2) встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом (ч. 1 ст. 445 
КПК України). 

Отже, не можна включити судову практику в систему джерел 
ЗУпКВ, оскільки мова йде лише про тлумачення закону, розкриття 
його точного змісту, а не про створення кримінально-правових норм. 
Проте судова практика є джерелом кримінального права України. 

Лише Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на 
Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах між-
народного права, та рішення Конституційного Суду України про 
визнання неконституційними окремих приписів ЗУпКВ є базою для 
регулювання кримінально-правових відносин. Це свідчить про те, що 
законодавство про кримінальну відповідальність, незважаючи на 
положення загальної теорії права, визначає вужче коло джерел 
кримінального права у формально-юридичному значенні1. 

 
3.3. Значення КК України 
Важливість, значущість, роль КК України у справі протидії 

суспільно-небезпечним проявам та при забезпеченні нормального 
порядку життєдіяльності суспільства залежить від кримінально-
правової політики у сфері правотворчості. законотворчості. Саме 
кримінально-правова політика у цій сфері повинна віддзеркалювати 
соціальну політику держави у законотворчості, вчасно відображати 
зміни в динаміці і структурі кримінальної активності індивідів в країні, 
суворо диференціювати відповідальність, оперативно виробляти 
найдоцільніші та найефективніші кримінально-правові засоби впливу 
на осіб, які вчинили кримінально карані делікти. 

Законотворчість – це та форма здійснення кримінально-правової 
політики, при якій відбувається формування такої політики держави 
завдяки створенню кримінально-правових норм та їх формальному 
вираженні. Оскільки кримінально-правова політика – це частина 
правової політики держави у сфері протидії кримінальній активності 
індивідів в країні, яка здійснюється засобами матеріального 
кримінального права, то формування кримінально-правової політики 
полягає у кримінально-правовому законотворчості, тобто у створенні 
норм матеріального кримінального права. 

                                                 
1  Митрофанов І. І. Теоретичні проблеми механізму реалізації кримінальної 

відповідальності : [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП 
Щербатих О. В., 2010. – С. 121–132. 
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Кримінальне право охороняє всі основні сфери життєдіяльності 
людей та їх об’єднань від кримінально караних посягань, регулює їх 
поведінку, запобігає вчиненню нових кримінально караних діянь. Саме 
кримінальне право захищає найзначущі прояви свободи людини. 
Існують такі посягання на свободу, від яких узагалі охороняє лише 
кримінальне право (наприклад, умисні посягання на життя та здоров’я 
особи, на статеву свободу). 

Кримінальне право виникло як реакція суспільства і держави на 
злочин – найнебезпечніший для особи, суспільства і держави делікт. 1 
в цьому значенні кримінальне право, як і право взагалі, цілком може 
претендувати на те, щоб уважатися породженням цивілізації та явищем 
культури. Кримінальне право виникло з метою правового забезпечення 
охорони інтересів особи, суспільства і держави своїми специфічними 
засобами (покарання та інші кримінально-правові засоби) від 
кримінально караних посягань задля відновлення соціальної 
справедливості. Саме для виконання відновлювальної функції 
кримінальне право і виникло історично. Цю функцію воно виконує 
завдяки створенню норм КК України (реалізації кримінально-правової 
політики у сфері законотворчості). Відновлювальна функція 
кримінальним правом буде виконуватися завжди, незалежно від 
суспільного устрою відповідної держави та особливостей економіки, а 
також політичної ситуації в країні. 

Значення КК України полягає у тому, що він: 
1) виступає одним із важливих засобів охорони життя, здоров’я, 

честі, гідності, недоторканності і безпеки людини як найвищої 
соціальної цінності, власності, громадського порядку та громадської 
безпеки, довкілля, конституційного устрою України від кримінально 
караних посягань і засобом боротьби з ними. Для здійснення цього 
завдання Кримінальний кодекс визначає, які саме суспільно небезпечні 
діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, які їх 
вчинили, тобто КК забороняє під загрозою покарання вчиняти ті 
суспільно небезпечні діяння, які визнані злочинними. Отже, КК 
України є єдиною нормативно-правовою базою протидії кримінальній 
активності населення; 

2) визначає межі кримінально-правового регулювання. Злочин та 
його склад визначають «кордони» правового регулювання у 
кримінальному праві. Межі кримінально-правового регулювання 
визначаються тим, що: а) такі межі повністю залежать від 
установлення юридичного факту – злочину, що характеризується 
певними суб’єктивними та об’єктивними ознаками; б) необхідною 
передумовою правильного визначення меж такого регулювання є 
кваліфікація злочину, під час якої у вчиненому діянні встановлюється 
наявність ознак певного складу злочину; 

3) у деяких нормах приписує суду і відповідним органам, за 
наявності законних підстав, звільняти від кримінальної 
відповідальності і покарання осіб, які вчинили злочин (звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям (ст.ст. 45–49 
КК України), звільнення від покарання (ч. 4 ст. 74 КК України), 
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звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75 КК 
України), правові наслідки звільнення від відбування покарання з 
випробуванням (ч. 2 ст. 78 КК України), звільнення від відбування 
покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до семи років (частини 4 і 5 ст. 79 КК України), умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК України), 
заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82 КК України), 
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років (ч. 4 і 5 ст. 83 КК України), звільнення від 
покарання на підставі закону України про амністію або акта про 
помилування (статті 85–87 КК України) тощо; 

4) є певним засобом превентивного впливу на осіб, засуджених за 
вчинення злочину, а також на інших громадян. Сам факт існування 
норми, в якій описане кримінально каране діяння, справляє певний 
превентивний вплив на осіб, які здатні його вчинити. Але з іншого 
боку, більшість людей не вчиняє злочинів не тому, що побоюється 
притягнення до кримінальної відповідальності, а через упевненість в 
аморальності самої злочинної поведінки. Визнання наявності 
запобіжних кримінально-правових відносин свідчить про певний 
зв’язок прав і обов’язків учасників цих відносин (інституціональний 
аспект), а також про закріплення певного механізму реалізації 
кримінально-правових розпоряджень у поведінку людини 
(атрибутивний аспект). Це пов’язано з тим, що право, у тому числі і 
кримінальне, регулює суспільні відносини шляхом установлення прав і 
обов’язків суб’єктів, які беруть участь у них. Диспозиції кримінально-
правових норм Особливої частини КК регулюють суспільні відносини 
способом установлення обов’язку не порушувати закріплену в ній 
заборону. Одночасно санкції цих норм у випадку порушення вказаної 
заборони передбачають право суду на застосування конкретного виду і 
розміру (строку) покарання. Санкція реалізується тоді, коли 
встановлений судом факт винного порушення правового припису. До 
цього моменту кримінально-правова норма перебуває у статичному 
стані. Дія кримінально-правової санкції ґрунтується на механізмі 
зворотного зв’язку. Тобто, за нашим глибоким переконанням, саме 
обов’язок не порушувати заборону і право суду на застосування санкції 
надають регульованим суспільним відносинам властивості запобіжних 
правовідносин, у межах яких здійснюється запобіжна функція 
кримінального права; 

5) демонструє суспільству політичну волю владних соціальних 
сил протидіяти тим чи тим суспільно небезпечним діянням. Зміни, що 
внесені законодавцем останніми роками до Кримінального кодексу 
України, свідчать про врахування інтересів олігархічної еліти та 
кримінально-правового забезпечення їх охорони. Крім того, фінансові, 
політичні та ін. інтереси держави переважають над інтересами особи. 
При такій кримінально-правовій законотворчості в Україні КК України 
поступово перетворюється у кримінальний закон. Прикладом цього 
можуть слугувати санкції ст. 121 та ч. 3 ст. 233, ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 
КК України тощо. Виникає питання: чи є життя та здоров’я людини в 



 64 

нашій країні найвищою цінністю? Отже, КК України відображає 
справжній стан захисту соціально значущих для владних соціальних 
сил інтересів; 

6) відображає стан розвитку науки кримінального права. Так, 
наприклад, у Розділ XVI «Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 
і мереж електрозв’язку» зміни вносилися двічі: законами України від 
05.06.2003 р. № 908-IV та від 23.12.2004 р. № 2289-IV. Такі зміни є 
наслідком упровадження результатів дисертаційних досліджень 
Д. С. Азарова «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері 
комп’ютерної інформації» (2003 рік)1, Н. А. Розенфельд «Кримінально-
правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж» (2003 рік) 2  та М. В. Карчевського «Кримінальна 
відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 
(аналіз складу злочину)» (2003 рік)3; 

7) є свідчення рівня розвитку правової культури, правової освіти 
законодавця; розвитку законодавчої техніки та втілення теоретичних 
положень про неї при створенні кримінально-правових норм. 
Наприклад, при конструюванні екологічних злочинів, наслідком 
учинення яких є загибель людей, законодавець визначає покарання у 
виді позбавлення волі на строк до п’яти років (ст. 237, ч. 2 ст. 242 КК), 
у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років (ч. 2 ст. 245 
КК), у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років (ч. 
2 ст. 252 КК). Будь-яка логіка при цьому відсутня. Тим більше, що ч. 2 
ст. 119 КК передбачає покарання за вбивство двох або більше осіб, 
учинене через необережність, у виді позбавлення волі на строк від 
п’яти до восьми років. Таких прикладів неузгодження приписів 
Особливої частини КК України можна наводити безкінечно; 

8) є законодавчою платформою для розвитку відповідних 
положень КВК і КПК України. 

                                                 
1 Азаров Д. С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп’ютерної 

інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
Д. С. Азаров. – К., 2003. – 18 с. 

2  Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного 
втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : 
спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / Н. А. Розенфельд. – К., 2003. – 17 с. 

3 Карчевський М. В. Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в 
роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
комп’ютерних мереж (аналіз складу злочину) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / М. В. Карчевський. – Х., 2003. – 19 с. 
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3.4. Загальна характеристика КК України  
Закони про кримінальну відповідальність систематизовані і 

поділяються в КК України на Загальну та Особливу частини, що 
пов’язані між собою і утворюють нерозривну єдність. Так, не можна 
застосувати кримінально-правову норму Особливої частини, не 
звернувшись при цьому до норм Загальної частини КК. 

Загальна частина вміщує норми, що встановлюють загальні 
положення КК України, визначають основні інститути сучасного 
кримінального права. Складається вона за КК України із 16 розділів (у 
Кримінальному кодексі 1960 р. – 5 глав). Розділ XIV 1 «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» введений 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності 
юридичних осіб» від 23.05.2013 № 314-VII і набрав чинності разом із 
Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 
15.04.2014 № 1207-VII, тобто 27.04.2014. 

У першому розділі містяться статті 1 «Завдання Кримінального 
кодексу України» та 2 «Підстава кримінальної відповідальності». 

Розділ II включає статті, які стосуються: законодавства України 
про кримінальну відповідальність (ст. 3), чинності ЗУпКВ (ст. 4), 
зворотної дії ЗУпКВ у часі (ст. 5), чинності ЗУпКВ щодо злочинів, 
учинених на території України (ст. 6), громадянами України або 
особами без громадянства за межами України (ст. 7), іноземцями або 
особами без громадянства за межами України (ст. 8), правових 
наслідках засудження особи за межами України (ст. 9), вирішення 
питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають 
кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і 
перебувають на території України, та виконання вироків, винесених 
іноземними судами чи міжнародними судовими установами (ст. 10). 

Розділ III містить статті, в яких розкривається поняття злочину 
(ст. 11), класифікації злочинів (ст. 12), закінченого та незакінченого 
злочину (ст. 13), готування до злочину (ст. 14), замаху на злочин 
(ст. 15), кримінальної відповідальності за незакінчений злочин (ст. 16), 
добровільної відмови при незакінченому злочині (ст. 17). 

Розділ IV містить такі статті: суб’єкт злочину (ст. 18), осудність 
(ст. 19), обмежена осудність (ст. 20), кримінальна відповідальність за 
злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, 
наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин (ст. 21), вік, з 
якого може наставати кримінальна відповідальність (ст. 22). 

Розділ V включає статті: вина (ст. 23), умисел і його види (ст. 24), 
необережність та її види (ст. 25). 

Розділ VI: поняття співучасті (ст. 26), види співучасників (ст. 27), 
учинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, 
організованою групою або злочинною організацією (ст. 28), кри-
мінальна відповідальність співучасників (ст. 29), кримінальна відпо-
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відальність організаторів та учасників організованої групи чи зло-
чинної організації (ст. 30), добровільна відмова співучасників (ст. 31). 

Розділ VII: повторність злочинів (ст. 32), сукупність злочинів 
(ст. 33), рецидив (ст. 34), правові наслідки повторності, сукупності та 
рецидиву злочинів (ст. 35). 

Розділ VIII: необхідна оборона (ст. 36), уявна оборона (ст. 37), 
затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 38), крайня необхідність 
(ст. 39), фізичний або психічний примус (ст. 40), виконання наказу або 
розпорядження (ст. 41), діяння, пов’язане з ризиком (ст. 42), виконання 
спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43). 

Розділ IX: правові підстави та порядок звільнення від криміналь-
ної відповідальності (ст. 44), звільнення від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45), звільнення від кри-
мінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з по-
терпілим (ст. 46), звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47), звільнення від кри-
мінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки (ст. 48), 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності (ст. 49). 

Розділ X: поняття покарання та його мета (ст. 50), види покарань 
(ст. 51), основні та додаткові покарання (ст. 52), штраф (ст. 53); 
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу (ст. 54); позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю (ст. 55); громадські роботи 
(ст. 56); виправні роботи (ст. 57); службові обмеження для 
військовослужбовців (ст. 58); конфіскація майна (ст. 59); арешт 
(ст. 60); обмеження волі (ст. 61); тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців (ст. 62); позбавлення волі на певний 
строк (ст. 63); довічне позбавлення волі (ст. 64). 

Розділ XI: загальні засади призначення покарання (ст. 61); 
обставини, які пом’якшують покарання (ст. 66); обставини, які обтя-
жують покарання (ст. 67); призначення покарання за незакінчений 
злочин та за злочин, учинений у співучасті (ст. 68); призначення більш 
м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69); призначення 
покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання (ст. 691); 
призначення покарання за сукупністю злочинів (ст. 70); призначення 
покарання за сукупністю вироків (ст. 71); правила складання покарань 
та зарахування строку попереднього ув’язнення (ст. 72); обчислення 
строків покарання (ст. 73). 

Розділ XII: звільнення від покарання та його відбування (ст. 74); 
звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75); обо-
в’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з 
випробуванням (ст. 76); застосування додаткових покарань у разі 
звільнення від відбування основного покарання з випробуванням 
(ст. 77); правові наслідки звільнення від відбування покарання з 
випробуванням (ст. 78); звільнення від відбування покарання з 
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 
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років (ст. 79); звільнення від відбування покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності виконання обвинувального вироку 
(ст. 80); умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
(ст. 81); заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82); 
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років (ст. 83); звільнення від покарання за 
хворобою (ст. 84); звільнення від покарання на підставі закону України 
про амністію або акта про помилування (ст. 85); амністія (ст. 86); 
помилування (ст. 87). 

Розділ ХІІІ: правові наслідки судимості (ст. 88); строки погашення 
судимості (ст. 89); обчислення строків погашення судимості (ст. 90); 
зняття судимості (ст. 91). 

Розділ XIV: поняття та мета примусових заходів медичного 
характеру (ст. 92); особи, до яких застосовуються примусові заходи 
медичного характеру (ст. 93); види примусових заходів медичного 
характеру (ст. 94); продовження, зміна або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру (ст. 95); примусове лікування 
(ст. 96); спеціальна конфіскація (ст. 961); випадки застосування 
спеціальної конфіскації (ст. 962).  

Розділ XIV 1: підстави для застосування до юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру (ст. 963); юридичні особи, до яких 
застосовуються заходи кримінально-правового характеру (ст. 964); 
підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів 
кримінально-правового характеру (ст. 965); види заходів кримінально-
правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб (ст. 966); 
штраф (ст. 967); конфіскація майна (ст. 968); ліквідація (ст. 969); 
загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру (ст. 9610); застосування до юридичних осіб заходів 
кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів (ст. 9611). 

Розділ XV: звільнення від кримінальної відповідальності із 
застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 97); види 
покарань (ст. 98); штраф (ст. 99); громадські та виправні роботи 
(ст. 100); арешт (ст. 101); позбавлення волі на певний строк (ст. 102); 
призначення покарання (ст. 103); звільнення від відбування покарання 
з випробуванням (ст. 104); звільнення від покарання із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру (ст. 105); звільнення від 
кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності (ст. 106); умовно-дострокове звільнення 
від відбування покарання (ст. 107); погашення та зняття судимості 
(ст. 108). 

Таким чином, Загальна частини КК України містить 16 розділів, 
які складаються із 119 статей. 

Особлива частина зосереджує норми, в яких установлюється 
вичерпний перелік суспільно небезпечних діянь, які є злочинами, а 
також розмір та вид покарання, що може бути призначено до осіб, які 
їх учинили. Особлива частина включає 20 розділів (в кодексі 1960 р. – 
11 глав), які мають систематизацію за групами споріднених суспільних 
відносин, на які посягають відповідні злочини, тобто систематизуються 
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за ознаками родового об’єкта злочину. Це: «Злочини проти основ 
національної безпеки України» – злочини посягають на основні 
цінності української державності; «Злочини проти життя та здоров’я 
особи» – статті цього розділу охороняють людину, її найголовніші 
блага – життя і здоров’я. Тобто законодавець, розподіливши Особливу 
частину на 20 розділів, робить її зручнішою для застосування, оскільки 
надає прокурору, судді, слідчому, адвокату орієнтир в розміщення тих 
чи тих статей в ній. 

Особлива частина КК включає такі розділи: І «Злочини проти 
основ національної безпеки України» (статті 109–1141); II «Злочини 
проти життя та здоров’я особи» (статті 115–145); III «Злочини проти 
волі, честі та гідності особи» (статті 146–151); IV «Злочини проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи» (статті 152–156); V 
«Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав» (статті 
157–186); VI «Злочини проти власності» (статті 185–198); VIІ «Злочини 
у сфері господарської діяльності» (статті 199–233); Розділ VII-А 
«Злочини у сфері службової діяльності в юридичних особах приватного 
права та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних 
послуг», який втратив чинність на підставі Закону № 2808-VI від 
21.12.2010; VIІІ «Злочини проти довкілля» (статті 236–254); IX 
«Злочини проти громадської безпеки» (статті 255–2701); X «Злочини 
проти безпеки виробництва» (статті 271–275); XI «Злочини проти 
безпеки руху та експлуатації транспорту» (статті 276–292); XII 
«Злочини проти громадського порядку та моральності» (статті 293–
304); XIII «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я 
населення» (статті 305–327); XIV «Злочини у сфері охорони державної 
таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову 
та мобілізації» (статті 328–337); XV «Злочини проти авторитету 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та 
об’єднань громадян» (статті 338–360); XVI «Злочини у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» (статті 361–
3631); XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» (статті 364–370); 
XVIII « Злочини проти правосуддя» (статті 371–400); XIX «Злочини 
проти встановленого порядку несення військової служби (військові 
злочини)» (статті 401–435); XX «Злочини проти миру, безпеки людства 
та міжнародного правопорядку» (статті 436–447). 

Таким чином, Загальна частини КК України містить 20 розділів, 
які включають 367 статей. 

Невід’ємною частиною КК України є перехідні та прикінцеві 
положення, які складаються з двох розділів, в яких визначається поря-
док введення в дію Кримінального кодексу (згідно з цими поло-
женнями КК набрав чинності з 1 вересня 2001 року), встановлюється, 
які нормативно-правові акти з набранням чинності КК України 
втрачають чинність. Розділ II цих положень включає норми, відповідно 
до яких визначається коло осіб, засуджених за КК України 1960 року, 

 69 

що звільняються від покарання (основного і додаткового); визначає, які 
вироки суду не приводити до виконання; відміняє поняття особливо 
небезпечного рецидивіста та вирішує інші питання, пов’язані з 
прийняттям нового КК. 

Крім того, до структурних елементів КК України слід віднести 
Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком1. У 
вказаному Переліку визначаються види майна та предмети, що 
належать засудженому на правах особистої власності чи є його 
часткою у спільній власності, необхідні для засудженого та осіб, які 
перебувають на його утриманні, і не підлягають конфіскації за 
обвинувальним вироком суду. 

Усі статті КК України пронумеровані арабськими цифрами і 
мають заголовки, які виражають сутність кримінально-правових норм, 
що в них містяться. Певна сукупність статей складає розділи КК, які 
теж мають відповідну назву. У свою чергу, майже кожна стаття 
складається з частин, що позначаються цифрами (наприклад, стаття 
185 КК налічує п’ять частин). 

Таким чином, КК України чітко структурований, складається з 
двох частин (Загальної та Особливої), Прикінцевих та перехідних 
положень, Переліку майна, що не підлягає конфіскації за судовим 
вироком. Загальна та Особлива частини КК вміщують статті, які 
об’єднані у відповідні розділи. Норма та стаття КК України можуть не 
збігатися, тому виникає питання про їх співвідношення. 

 
3.5. Норма та стаття КК України 
Специфіка методу правового регулювання у кримінальному праві 

обумовлює те, що переважна більшість кримінально-правових норм є 
норми-заборони. Більше того, останні становлять ядро кримінального 
права, з ними пов’язані та з ними співузгоджені всі інші кримінально-
правові норми. У Кримінальному кодексі України лише норми, якими 
визначаються завдання, принципи та поняття містять положення в 
окремих статтях Загальної частини, примітках до статей Особливої 
частини та ст. 401 КК. Усі інші статті є логічними і перебувають у 
певних взаємозв’язках між собою.  

Статті Особливої частини містять диспозиції і санкції, які для суду 
(єдиному органу в державі, якому законодавством надано право 
застосовувати норми, що визначають злочинність та караність діяння) є 
спеціальною гіпотезою та диспозицією. Тобто, покарання, зазначене у 
статті (частині статті) Особливої частини КК України суд може 
застосувати до особи, визнаної винною у вчиненні діяння, 
передбаченого цією статтею (частиною статті). Так, суд може 
призначити покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 
п’ятнадцяти років особі, яка умисно протиправно заподіяла смерть 
іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України). 

                                                 
1 Додаток до Кримінального кодексу України від 28.12.1960 року // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – С. 14. 
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Під нормою кримінального права розуміється система встанов-
лених (санкціонованих) Верховною Радою України або всеукраїнським 
референдумом і юридично забезпечених загально-обов’язкових правил 
поведінки та органічно пов’язаних з ними велінь, покликаних у своїй 
єдності регулювати окремі суспільні відносини відповідно до волі і 
соціальної мети тих шарів населення, які представляють відповідні 
народні депутати України. Кримінально-правові норми поділяються на 
три великі групи: 1) норми, що визначають завдання, принципи, 
дефініції (в тому числі караного і некараного діяння, включаючи 
норми, що визначають обставини, які виключають злочинність діяння; 
2) норми, що регулюють загальне запобігання кримінально караним 
деліктам; 3) норми, що регулюють застосування кримінальної 
відповідальності і покарання.  

Кримінально-правова норма, що спрямована на виконання 
запобіжної функції, встановлює обов’язок не вчиняти злочин, тому 
формулюється дещо по-іншому, ніж норма, що встановлює покарання. 
Перша група норм передбачає таку загальну словесну формулу: «Не 
вчиняй ... конкретний злочин), оскільки це діяння карається ...». Ці 
норми адресовані всім індивідам суспільства. Друга група 
кримінально-правових норм написана для суду, який їх безпосередньо 
застосовує, і формулюється таким чином: «У разі вчинення ... 
конкретний злочин) суд може призначити покарання у виді...». 

Статті Особливої частини КК України складаються або з єдиного 
положення, непозначеного цифрою (наприклад, статті 219, 220 КК) чи 
позначеного цифрою (наприклад, ст.ст. 2231, 2232 КК), або поділяються 
на частини, послідовно позначені арабськими цифрами, починаючи з 
«1» (наприклад, статті 209, 212, 224, 225 КК). Такі частини або 
передбачають основний і кваліфікований склади того ж злочину 
(наприклад, ст.ст. 185, 364 КК), або містять два і більше самостійні 
склади злочинів (наприклад, ст.ст. 263, 358 КК). У разі додавання до 
статті нової частини, вона поміщається після частини, стосовно якої 
вона буде містити кваліфікований склад злочину (так, Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії розповсюдженню дитячої порнографії» 1  ст. 301 КК була 
доповнена ч. 4, що містить особливо кваліфікований стосовно частин 1 
і 2 ст. 301 КК склад злочину, і ч. 5, що передбачає кваліфікуючі ознаки 
щодо ч. 4 ст. 301 КК України), що спричиняє послідовну 
перенумерацію частин статті. 

Деякі статті чи їх частини складаються з пунктів, які мають 
цифрові позначки. У пунктах частин статей Особливої частини КК 
описуються альтернативно передбачені ознаки основного або квалі-
фікованого складу злочину (наприклад, ч. 2 ст. 115 КК). У разі 
додавання до частини статті нового пункту він поміщається після 

                                                 
1  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

розповсюдженню дитячої порнографії : Закон України від 20.01.2010 року № 1819-
VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 8. – Ст. 372. 
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пункту з найбільш схожою ознакою складу злочину і всі пункти 
частини статті в новій редакції одержують нове послідовне цифрове 
позначення (наприклад, частина друга статті 115 КК доповнена 
пунктом 141, але це доповнення не змінило нумерацію (позначення) 
інших частин (пунктів). При виключенні зі статті частини статті або 
пункту нумерація інших частин (пунктів) не змінюється, якщо інше 
спеціально не застережене законодавцем. 

Окремі статті КК мають специфічну структуру, оскільки в них 
передбачені примітки, які роз’яснюють певні терміни і поняття закону. 
Так, у примітки 1 до ст. 185 КК «Крадіжка» сформульовано поняття 
повторності вчинення злочинів, передбачених статтями 185, 186, 189–
191 КК, а в примітках 2, 3, 4 вказано на те, який злочин проти власності 
визнається вчиненим у значних, великих або особливо великих 
розмірах. Крім того, в окремих примітках до статей Особливої частини 
КК сформульована негативна ознака складу злочину, передбаченого 
статтею (наприклад, примітка до ст. 396 КК). Так, відповідно до ч. 2 ст. 
396 КК не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не 
обіцяне приховування злочину члени сім’ ї чи близькі родичі особи, яка 
вчинила злочин, коло яких визначається законом. Якщо в примітці до 
статті міститься кілька нормативних приписів, то вони послідовно 
позначаються арабськими цифрами починаючи з «1» (наприклад, 
примітки до статей 185, 209, 210 КК) й іменуються як «примітка 
перша», «примітка друга» тощо. 

Структурно деякі статті Особливої частини КК містять частини, в 
яких не вказується на ознаки злочинів, а передбачаються підстави 
звільнення від кримінальної відповідальності (наприклад, ч. 5 ст. 1102, 
ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121, ч. 2 
ст. 255, ч. 2 ст. 2583 «, ч. 4 ст. 2585, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, 
ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 3211, ч. 5 
ст. 354, ч. 5 ст. 3683, ч. 5 ст. 3684, ч. 5 ст. 369, ч. 4 ст. 401 КК України). 
Цим нормам Особливої частини притаманний імперативний характер. 
Так, згідно з ч. 5 ст. 321 КК особа, яка добровільно здала отруйні чи 
сильнодіючі речовини, що не є наркотичними або психотропними чи їх 
аналогами, або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби та вказала 
джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх 
незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за 
незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, 
пересилання, зберігання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є 
наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів, а також за вчинення таких дій без 
спеціального на те дозволу (частина перша цієї статті) щодо 
обладнання, призначеного для виробництва чи виготовлення отруйних 

                                                 
1  Див.: Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо від-

повідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної 
нетерпимості : Закон України від 05.11.2009 року № 1707-VІ // Офіційний вісник 
України. – 2009. – № 93. – Ст. 3148. 
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чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними 
чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів. 

При включенні до КК нової статті вона буде поміщена у відпо-
відний розділ Загальної або Особливої частини. Нова стаття повинна 
вміщуватися, як правило, вслід за статтею, що є найближчою до неї за 
змістом. Новій статті мають бути надані номер попередньої статті і 
додатковий цифровий індекс – 1, 2, 3 тощо. Щодо виключення тієї чи 
іншої статті із Кримінального кодексу, то воно також не змінює 
порядку нумерації статей у КК. Так, наприклад, ст. 331 у КК України 
зберігається з поміткою «Виключена»1. 

Оскільки ЗУпКВ є й окремою статтею Кримінального кодексу, то 
він, як і будь-яка правова норма, має певну структуру. При цьому під 
структурою слід розуміти внутрішню будову цілого, наявність у ньому 
нерозривно пов’язаних і необхідно організованих частин, що 
припускають одна одну, їх упорядкованість. Вона притаманна будь-
якій системі, тому що поєднує її елементи, «перетворює їх, додаючи 
деяку спільність», забезпечує існування системи «як дане конкретне 
ціле»1. У цьому плані правильне розуміння структури норми права має 
не тільки пізнавальне, але й велике практичне значення. Структура 
кримінально-правової норми – це її внутрішня будова, необхідні 
способи організації і перетворення її власного змісту, способи зв’язків 
між її елементами та їхніми атрибутами. Вона охоплює всю систему 
утворюючих ту чи ту правову норму загальних правил і велінь. 

У юридичній літературі у структурі норм виділяють три елементи: 
гіпотезу, диспозицію і санкцію. Гіпотеза – умова, за якої засто-
совується кримінально-правова норма Особливої частини КК. Гіпотеза 
є обов’язковою складовою будь-якої норми, що встановлює покарання 
за вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого Особливою 
частиною КК України як злочин. Кримінально-правову норму, як і 
будь-яку іншу правову норму, можна аналізувати тільки через 
категорію логічної правової норми, що розумово відтвориться з цілої 
низки нормативних приписів різних джерел, які не зводяться до єдиної 
статті закону (у цьому випадку – до статті Особливої частини КК). 
Гіпотезою кримінально-правової норми Особливої частини закону про 
кримінальну відповідальність буде слугувати вказівка на факт 
учинення особою діяння, що підпадає під часові та просторові межі дії 
цього Закону і містить усі ознаки складу злочину, передбаченого таким 
законом: «у разі вчинення особою злочину – убивства, зґвалтування, 
крадіжки, грабежу тощо –...». 

Обставини, що утворюють у кримінальному праві зміст гіпотези, 
як правило, є вольовою і усвідомленою поведінкою людини (вчинення 
злочинного діяння, заподіяння шкоди у стані необхідної оборони 
тощо). У деяких випадках передумовою початку дії кримінально-

                                                 
1 Афанасьев В. Г. О системном подходе в социальном познании / О системном 

подходе в социальном познании / В. Г. Афанасьев // Вопросы философии. – 1973. – 
№ 6. – С. 103. 
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правових норм визнається неусвідомлена чи неконтрольована 
поведінка. Наприклад, учинення суспільно небезпечного діяння у стані 
неосудності є підставою для застосування примусових заходів 
медичного характеру. 

Зазначимо, що як передбачені правовою нормою юридичні факти, 
наявність яких обумовлює можливість початку реалізації криміналь-
ної відповідальності, можуть виступати явища природного чи 
техногенного характеру, у тому числі ті, що не залежать від волі 
людини. Наприклад, звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки, можливість якого передбачена ст. 48 КК 
України. У такому разі передумовою для застосування зазначеної 
норми є зміна обстановки, що може виразитися як у діях людей, так і в 
інших обставинах, у тому числі стихійного характеру. Так, якщо після 
якоїсь незаконної дії (полювання чи вилову риби) (ст. 249 КК України) 
настає посуха, у результаті якої водойма висихає і вся риба в ній гине, 
ця обставина може бути підставою для застосування ст. 48 КК України, 
тому що вона обумовлює істотне зниження ступеня суспільної 
небезпеки вчиненого злочину. 

Загальною ж для всіх кримінально-правових норм Особливої 
частини Кримінального кодексу буде гіпотеза, що міститься в ч. 1 ст. 2 
КК України. У цій статті визначається підстава кримінальної 
відповідальності, тобто умова, за якої починає «працювати» диспозиція 
конкретної статті Особливої частини КК – вчинення суспільно 
небезпечного діяння, що вміщує всі елементи та ознаки складу 
злочину, передбаченого конкретною статтею Особливої частини КК. 

Диспозиції у кримінально-правових нормах Особливої частини КК 
описують стандарти забороненої поведінки певного виду, тобто в них 
визначається злочинність діяння. Для описування ознак складу 
конкретного злочину законодавець використовує один із п’яти видів 
диспозицій: просту, описову, бланкетну, відсилочну та комбіновану. 

Проста диспозиція у кримінально-правових нормах Особливої 
частини КК називає лише склад злочину і не розкриває його змісту. 
Прикладом цього є ст. 119 КК «Вбивство через необережність». Тобто 
зміст цього суспільно небезпечного діяння в загальних рисах досить 
зрозумілий і без опису його ознак у законі. Ознаки злочину, що 
наводяться у простій диспозиції, розкриваються в слідчо-судовій 
практиці і кримінально-правовій літературі. 

Описова диспозиція називає склад конкретного злочину і розкри-
ває його зміст (дає його визначення). Наприклад, у ст. 111 КК подано 
вичерпний перелік дій, які характерні для складу злочину – державна 
зрада. Точно визначаючи ознаки злочину, описова диспозиція у зв’язку 
з цим має перевагу перед простою диспозицією. 

Бланкетною є диспозиція, яка, не називаючи конкретних ознак 
злочину або називаючи тільки частину з них, відсилає для встанов-
лення змісту ознак злочину до інших нормативних актів, які не є 
законами про кримінальну відповідальність (різні інструкції, поло-
ження, правила, вказівки тощо). Прикладом цього виду диспозиції 
може бути ст. 275 КК «Порушення правил, що стосуються безпечного 
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використання промислової продукції або безпечної експлуатації 
будівель і споруд». Щоб з’ясувати зміст злочинного діяння у кожному 
конкретному випадку потрібно звертатися до відповідних нормативних 
актів, які містять будівельні правила або правила експлуатації 
будівельних механізмів. 

Відсилочна диспозиція відсилає до кримінально-правової норми 
або її окремого положення, які містяться в іншій статті або частині цієї 
ж статті КК, де називається відповідний злочин або описуються його 
ознаки. Наприклад, ст. 122 КК відсилає до ст. 121 КК, вказуючи, що 
спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості може бути за 
відсутності ознак тяжкого тілесного ушкодження. Найчастіше 
відсилочна диспозиція ознаки певного складу злочину називає у 
першій частині статті або називає лише сам склад злочину, а ознаки, 
що обтяжують такий злочин (кваліфікований вид), вказує в наступній 
частині статті. Для цього з метою уникнення повторного опису діяння 
у відповідній частині використовуються слова: «те саме діяння», 
«діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті» тощо. 

Змішаною (комбінованою) є диспозиція, що включає як прості або 
описові, так і бланкетні або відсилочні диспозиції. Прикладом є ст. 231 
КК, яка передбачає покарання за умисні дії, спрямовані на отримання 
відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з 
метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також 
незаконне використання таких відомостей, якщо це спричинило 
істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності. 

Санкція – структурна частина статті Особливої частини КК 
України, в якій установлюється вид і розмір (строк) покарання за 
злочин, зазначений у диспозиції. При цьому слід зазначити, що не всі 
вчені згодні з тим, що в санкції кримінально-правової норми 
фіксуються різні примусові заходи, неоднорідні за змістом. Деякі вчені 
вважають, що в санкціях правових норм закріплені винятково засоби 
кримінальної відповідальності1. У теорії права існують й інші погляди 
вчених2. Так, В. І. Гойман висловлює думку, згідно з якою санкцію 
розуміють як ту частину правової норми, в якій вказуються наслідки 
виконання чи невиконання правила поведінки (диспозиції норми)3. Не 
будь-яка санкція кримінально-правової норми містить вид і міру 
відповідальності. У санкціях правових норм можуть бути закріплені й 
інші примусові заходи, що за юридичною природою не є засобами 
кримінальної відповідальності. Наприклад, у санкції правової норми 

                                                 
1 Байтин М. И. Сущность права: современное нормативное правопонимание на 

грани двух веков. – [2-е изд., доп.] / М. И. Байтин. – М. : Право и государство, 
2005. – С. 187. 

2  Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно- 
процессуальном праве / П. С. Элькинд. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. – С. 86, 
88. 

3 Гойман В. И. Санкции // в кн.. : Общая теория права и государства : [учеб.] / 
под ред. В. В. Лазарева. – М.: Юрист, 1994. – С. 36. 
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можуть бути закріплені засоби захисту1. Зокрема О. О. Левков вказує 
на те, що засоби захисту – це правові заходи, що не належать до засобів 
юридичної відповідальності і засобів безпеки, встановлені в 
законодавстві і спрямовані на відновлення права, забезпечення його 
виконання, на запобігання і припинення правопорушень 2 . Санкції 
кримінально-правових норм можуть містити в собі засоби захисту, 
засоби кримінальної відповідальності і засоби безпеки. Усі зазначені 
елементи охоплюються єдиним поняттям «захист права». 

Таке розуміння змісту санкції можливе з огляду на те, що кри-
мінально-правова норма у широкому розумінні у санкції передбачає 
можливість застосування будь-якого засобу кримінально-правового 
впливу на особу, яка порушила заборону, що міститься в диспозиції 
цієї норми, а у вузькому розумінні (тобто, як норму Особливої частини 
КК) – вид і розмір (строк) покарання. 

Крім того, законодавство більшості країн континентальної Європи 
про кримінальну відповідальність передбачає розгалужену систему 
кримінально-правових засобів: покарання, засоби безпеки, 
компенсаційні (реститутивні, відновлювальні), заохочувальні засоби, 
засоби примирення (медіації), які в комплексі спрямовані на 
досягнення єдиної мети – захисту суспільства від злочинних посягань 
та відновлення порушеного злочинним посяганням стану особи, 
суспільства та держави. 

За видом і розміром (строком) покарання, що міститься в санкції, 
можна встановити, чи є злочин, наприклад, особливо тяжким, тяжким, 
середньої тяжкості або навіть невеликої тяжкості (ст. 12 КК України). 

Санкції бувають трьох видів: альтернативні, відносно визначені та 
комулятивні. 

Відносно визначеною є санкція, яка має один певний вид 
покарання і визначає його нижчу і вищу межі. Розрізняють два види 
відносно визначених санкцій: 1) з нижчою (мінімумом) і вищою 
(максимумом) межами покарання (на строк «від» і «до»). У цьому разі 
в КК України передбачені нижча та вища межі певного покарання. 
Наприклад, катування (умисне заподіяння сильного фізичного болю 
або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, 
мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого 
чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі 
отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання, або з метою 
покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою особою чи у 
скоєнні яких він або інша особа підозрюється, а також з метою 

                                                 
1  Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового ре-

гулирования : [монография] / В. В. Лучков. – Тольятти : Волж. ун-т имени 
В. Н. Татищева, 2004. – С. 35. 

2 Левков А. А. Меры защиты в российском праве [текст] : авгореф. дисс. на 
соискание уч. степ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.01 «Теория и история права и 
государства; история правовых учений» / А. А. Левков. – Волгоград : СГЭА, 
2002. – 28 с. 
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залякування чи дискримінації його або інших осіб), передбачене ч. 1 
ст. 127 КК, карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти 
років; 2) з максимумом покарання (на строк «до»), У цьому випадку 
зазначається тільки вища межа покарання, більше за яку суд не може 
призначити покарання. Такий вид санкцій передбачений, наприклад, 
незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного 
Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання нею (ст. 435 КК) 
караються позбавленням волі на строк до двох років. Нижчою межею 
санкції тут є нижча межа, встановлена нормами Загальної частини КК 
для цього виду покарання – один рік. 

Альтернативні санкції передбачають не один, а два чи більше 
видів покарань, з яких суд може призначити лише одне. У КК значна 
частина санкцій є альтернативними. Різновиди альтернативних санкцій 
такі: 1) у санкції вказаний відносно визначений і абсолютно 
визначений види покарання (наприклад, санкція ст. 112 КК «Посягання 
на життя державного чи громадського діяча» – карається позбавленням 
волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним 
позбавленням волі); 2) у санкції вказані два або більше відносно 
визначених видів покарання (прикладом є ч. 1 ст. 130 КК «Зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби», яка передбачає арешт на строк до трьох місяців або 
обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк 
до трьох років. 

Комулятивні санкції 1  поряд з основним покаранням містять 
вказівку на одне або декілька додаткових покарань певного виду, які 
можуть бути призначені судом на додаток до основного. Таке 
додаткове покарання може бути абсолютно визначеним (наприклад, 
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу) або відносно визначеним (наприклад, 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю на строк від одного до трьох років). Додаткові покарання в 
санкціях можуть бути факультативними (ч. 2 ст. 144 КК) або 
обов’язковими (ч. 2 ст. 142 КК). 

 
3.6. Тлумачення норм КК України 
Одним із найважливіших моментів під час судового розгляду 

кримінального провадження визначення судом кримінально-правових 
ознак учиненого винним діяння, тобто кваліфікація злочинів. Як 
свідчить аналіз судової практики України у кримінальних справах, 
більшість вироків змінюється і скасовується через неправильну 
кваліфікацію злочинів, що вказує на певну недосконалість правосуддя 
в Україні. Однією з причин цього є недостатнє використання при 
здійсненні правосуддя, а також у прокурорсько-слідчій практиці 
тлумачення законів. За своїм змістом певні кримінально-правові норми 

                                                 
1 Див.: Гриіцук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. 

посіб.] / В. К. Гриіцук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 67. 
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не завжди сприймаються однозначно. Перш ніж застосувати ту чи ту 
норму, треба усвідомити її справжній зміст і роз’яснити її. 

Тлумачення права – це складна і багатогранна діяльність різних 
суб’єктів, що представляє собою інтелектуальний процес, спрямований 
на пізнання і роз’яснення змісту правових норм. Проблеми тлумачення 
норм права цікавили і продовжують цікавити багатьох учених-юристів. 
Науковці сходяться на тому, що «тлумаченню повинні піддаватися всі 
закони». Однак їхні погляди на саме тлумачення не завжди подібні. 
Так, О. С. Піголкін тлумачення розуміє як діяльність органів держави, 
посадових осіб, громадських організацій, окремих громадян, 
спрямовану на встановлення змісту норм права, на розкриття 
вираженої в них волі владних соціальних сил1. О. Ф. Черданцев під 
тлумаченням розуміє, з одного боку, певний розумовий (пізнавальний) 
процес, спрямований на пояснення знакової системи, а з іншого – 
результат цього процесу, виражений у сукупності висловлень 
природної мови, що додають зазначеній системі визначене значення 
(зміст) 2 ». Так само він трактує і термін «тлумачення права (чи 
закону)». Тлумачення є засобом конкретизації волі законодавця 
шляхом більш детального пояснення загальної норми права щодо 
кожної окремо взятої ситуації, що підлягає юридичному вирішенню, 
що і полегшує, у свою чергу, розуміння і застосування норми права. 
Правильність тлумачення норм права є необхідною умовою для їх 
реалізації, і, як наслідок, для дотримання законності. На думку 
Д. М. Михайловича, тлумачення у власному значенні цього слова – 
усвідомлення змісту норм права, оскільки саме усвідомлення 
відображає гносеологічну природу процесу тлумачення, його 
спрямованість на пізнання смислу правових явищ. Що стосується 
роз’яснення, то воно є наступним етапом після тлумачення3. 

Таким чином, тлумачення норм права – це діяльність органів 
держави, посадових осіб, громадських організацій, окремих громадян, 
спрямована на встановлення змісту норм права, на розкриття 
вираженої у них волі владних соціальних сил, а також результат 
такої діяльності. Для виявлення дійсного змісту волі, що виражена у 
нормативному акті, необхідно проаналізувати сам текст нормативного 
акта, преамбулу, офіційне і неофіційне його роз’яснення, інші близькі 
за змістом норми, матеріали періодичного друку, наукові праці тощо. 

                                                 
1 Общая теория права : [учеб.] / под ред. А. С. Пиголкина. – [2-е изд., испр. и 

доп.]. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998. – С. 280; Марченко М. Н. 
Теория государства и права в вопросах и ответах : [учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»] / М. Н. Марченко. – М. : 
Проспект, 2005. – С. 162. 

2  Черданцев А. Ф. Толкование советского права. Теория и практика / 
А. Ф. Черданцев. – М. : Юрид. лит., 1979. – С. 5. 

3 Михайлович Д. М. Офіційне тлумачення закону : автореф. дис. на здобуття 
наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.01 «Теорія та історія держави і 
права; історія політичних і правових вчень» / Д. М. Михайлович. – X., 2003. – 19 с. 
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Проте головним об’єктом тлумачення, при строгому режимі 
законності, повинен бути текст нормативного акта, оскільки у ньому 
насамперед знаходить свій вираз воля законодавця. 

Мета тлумачення – правильне і точне розуміння та застосування 
закону, виявлення його сутності, яку законодавець вклав у словесне 
формулювання. Воно покликано протидіяти будь-яким спробам відійти 
від змісту правових норм, протиставити букву і дух закону, виявити 
зміст того, що сформулював законодавець. Основною ідеєю, що має 
втілювати вчення про тлумачення, є ідея охорони і всебічного 
зміцнення законності. Тлумачення не вносить і не повинно вносити 
зміни і доповнення в чинні норми. Воно покликане лише пояснювати 
те, що сформульовано у законі. 

Тлумачення закону поділяється на види залежно від суб’єкта 
тлумачення, прийомів (засобів) та обсягу тлумачення. В теорії 
кримінального права існують й інші критерії класифікації тлумачень 
ЗУпКВ1. Так, залежно від суб’єкта, який роз’яснює закон, розрізняють 
офіційне (дається уповноваженими на те суб’єктами, міститься у 
спеціальному акті, тягне юридичні наслідки) та неофіційне (не має 
юридично обов’язкового значення і позбавлено владної сили). 
Останній вид поділяється на два підвиди: судове і наукове (або 
доктринальне) тлумачення. 

Офіційне (легальне) тлумачення – встановлення точного змісту 
кримінально-правової норми, що здійснюється органом державної 
влади, уповноваженим на те законом. До прийняття Конституції 
України 1996 року Верховна Рада України була наділена правом 
тлумачити чинні закони та їх окремі положення. Таке тлумачення 
називалося автентичним, тобто роз’яснення закону самим органом 
законотворчості, тобто органом, який його видав (прийняв). Тепер 
Верховна Рада України під час прийняття законів за необхідності дає 
визначення окремих понять і термінів у примітці до самого закону або 
у ст. 1 закону. Отже, автентичне тлумачення Верховною Радою 
України після прийняття відповідного закону не застосовується. 

Офіційне тлумачення здійснюється Конституційним Судом 
України, який вирішує питання про відповідність законів та інших 
нормативно-правових актів Конституції України і дає офіційне 
тлумачення Конституції та законів України (ст. 147 Конституції 
України). Конституційний Суд України як суб’єкт офіційного 
тлумачення не може здійснювати тлумачення законодавства за 
власною ініціативою, відмовляється від тлумачення при наявності 
прогалин у законодавстві та зв’язаний ще деякими обмеженнями. 

Судове тлумачення – це найпоширеніше і найчастіше за все 
застосовуване тлумачення, яке відбувається у процесі судового 
розгляду кримінальних справ, коли суд будь-якого рівня застосовує по 

                                                 
1 Кримінальне право. Загальна частина : [підруч.] / за ред. А. С. Беніцького, 

В. С. Гусавського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. – К. : Істина, 2011. – С. 183–
194. 
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кожній справі певні кримінально-правові норми, з’ясувавши їх зміст та 
відповідність Конституції. У разі невідповідності закону про 
кримінальну відповідальність Конституції суд повинен застосувати 
норму Конституції як норму прямої дії1. 

У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції 
України закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за 
клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє 
розгляд справи і звертається за мотивованою ухвалою (постановою) до 
Верховного Суду України, який, відповідно до ст. 150 Конституції 
України, може порушити перед Конституційним Судом України 
питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-
правових актів2. 

Судове тлумачення має два різновиди: 1) казуальне тлумачення, 
що дається судами при розгляді конкретної кримінальної справи. Цей 
вигляд тлумачення здійснює суд будь-якої інстанції. Таке тлумачення є 
обов’язковим тільки по тій справі, у зв’язку з якою воно проводилося. 
Оскільки судове тлумачення може виходити від вищих судових 
органів, то одночасно воно може бути взірцем правильного 
застосування закону для нижчих судів при розгляді аналогічних справ; 
2) правозастосовне тлумачення, що дається в рекомендаціях ПВСУ та 
Пленуму ВССУ з найскладніших питань застосування КК. Унаслідок 
вивчення і узагальнення судової практики, а також у відповідь на 
запити судових органів і прокуратури Пленум ВССУ має право давати 
роз’яснення про правильність застосування того чи того закону при 
здійсненні правосуддя. Такі роз’яснення впливають на практику судів 
при розгляді ними конкретних кримінальних справ. Однак такі 
роз’яснення не можуть підміняти закон, звужувати або розширювати 
його зміст. Пленум ВССУ – не законодавчий орган. Він тільки дає на 
підставі закону рекомендації, які повинні ґрунтуватися на законі, 
виходити з його змісту, а іноді усувати виявлені практикою 
непорозуміння, різночитання чинного законодавства.  

Наукове (доктринальне) тлумачення – це тлумачення закону, 
що дається науковими і навчальними юридичними установами, 
окремими вченими і практиками в монографіях, підручниках, 
навчальних посібниках, статтях, науково-практичних коментарях, 
експертних висновках. Це тлумачення не має обов’язкової сили, але 
відіграє помітну роль у розвитку науки кримінального права, 
враховується при підготовці нових ЗУпКВ, допомагає практиці у 
правильному застосуванні таких законів. Суди, прокурори, слідчі й 

                                                 
1  Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 

[підруч.] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 59–60. 
2 Постанова Пленуму Верховного Суду від 1 листопада 1996 року № 9 «Про 

застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» // Постанови 
Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973–2004): Офіц. 
вид. / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Концерн «Видавничий дім «Ін Юре». – 
С. 7–12. 
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особи, які провадять дізнання, сьогодні не заінтересовані у 
використанні наукового тлумачення при здійсненні кваліфікації 
злочинів. Зазвичай це не може не перешкоджати правосуддю. 

Якщо взяти, наприклад, Англію, яка має досить розвинуту куль-
туру правосуддя, до джерел кримінального права відносять і докт- 
ринальні праці юристів. Великим авторитетом користуються праці 
відомих юристів різних поколінь. В Англії прийнято розрізняти два 
види керівних юридичних творів. До першого належать класичні праці, 
які використовуються як первинні джерела загального права, 
наприклад, «Інтуїції» Е. Ковка, праці Хейла, Фостера. Другий вид – це 
сучасна навчальна юридична література, яка не є зібранням 
обов’язкових норм, незважаючи на те, що її часто цитують. 

Прийомами (засобами) тлумачення закону про кримінальну 
відповідальність є: граматичне, системне, логічне, історико-політичне і 
спеціально-юридичне тлумачення. 

Граматичне (або філологічне) тлумачення – це з’ясування 
змісту кримінально-правової норми, що здійснюється на основі правил 
граматики, морфології і синтаксису, а також з’ясування значення і 
змісту слів, термінів, понять, що застосовані в законі про кримінальну 
відповідальність. Так, зі змісту ч. 2 ст. 19 КК «Осудність» випливає, що 
для визнання особи неосудною достатньо, щоб особа не могла 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок 
хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної 
діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. Тобто 
для визнання особи неосудною за цією статтею досить установити 
один із зазначених у ній критеріїв, оскільки між поняттям 
«усвідомлювати свої дії (бездіяльність)» і «керувати ними» стоїть 
розділовий сполучник «або». 

Системне (систематичне) тлумачення – це з’ясування змісту 
правової норми шляхом установлення її зв’язку з іншими нормами 
цього ж або іншого закону. Найчастіше зіставляється положення різних 
норм Кримінального кодексу. Досить часто норма КК, що тлумачиться, 
порівнюється з нормами КПК, адміністративного, фінансового 
цивільного, господарського чи трудового законодавства. Так, для 
тлумачення змісту ст. 371 КК, в якій використані поняття 
«затримання», «привід», «арешт», потрібно звернутися до відповідних 
статей КПК. Поняття, що використані законодавцем у статтях 219 КК, 
вимагають знання законодавства про неплатоспроможність 
(банкрутство), цивільного і господарського законодавства в цілому, а 
термін «діти» у ст. 164 КК припускає звертання до ст. 6 СК України, 
відповідно до якої правовий статус дитини має особа до досягнення 
нею повноліття (ч. 1 ст. 6 СК). Іноді у ЗУпКВ використовуються 
доктринальні конструкції з інших галузей права: так, словосполучення 
«незалежно від форми власності» у примітці 1 до ст. 364 КК є 
теоретичним запозиченням із цивілістики в текст закону, і це 
словосполучення слід розуміти в тому значенні, що для ознак суб’єкта 
злочину в таких випадках не має значення та форма власності, що 
покладена в основу при створенні юридичної особи. 
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За допомогою історико-політичного тлумачення з’ясовуються: 
по-перше, історичні умови видання нормативного акта; по-друге, 
соціально-політична мета, яку переслідував законодавець, приймаючи 
цей акт. Необхідність цього способу викликається тим, що за 
допомогою лише встановлення правових зв’язків неможливо глибоко і 
всебічно усвідомити значення і зміст норми права. Історико-політичне 
тлумачення полягає у з’ясуванні змісту закону в різних аспектах: з 
урахуванням ретроспективного та сучасного обсягу кримінально-
правового регулювання однойменного інституту; з урахуванням умов, 
що формували криміналізацію певного суспільно небезпечного діяння 
та подальшу зміну обсягів такої криміналізації, наприклад, чинна 
редакція ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів) виникла внаслідок неодноразових змін і 
доповнень норми КК 1960 року, які були обумовлені процесом 
становлення нової фінансової системи та зміни форм власності. 

Історико-політичне тлумачення полягає й у встановленні обсягів 
правового регулювання певного інституту та його колишнього аналогу, 
а також взаємозв’язків його з інститутами, що існували раніше, 
наприклад, з інститутом аналогії КК, який формально існував у 
законодавстві до 1958 р. 

Очевидно, що будь-який вид тлумачення немислимий поза 
законами логіки. При логічному тлумаченні закони логіки викорис-
товуються самостійно, відокремлено від інших способів. У такому 
випадку досліджується логічний зв’язок окремих положень закону за 
правилами формальної логіки. Аналізу піддаються не самі слова, як 
при граматичному тлумаченні, а поняття, що позначаються ними, 
явища та їхнє співвідношення між собою. При цьому застосовуються 
такі прийоми, як логічне перетворення, виведення похідних норм, 
висновки з понять, доведення до абсурду. 

У логічній структурі правових норм відображаються особливості 
законодавчої техніки. Правозастосовним органам необхідно здійснити 
уявне перетворення у процесі участі. Наприклад, ст. 115 КК України 
«умисне вбивство... карається ...». Однак карається не саме вбивство, а 
особа, яка його вчинила. Перетворений текст матиме такий вигляд: 
«особі, яка вчинила умисне вбивство... може бути призначене 
покарання у виді...». 

Логічне тлумачення закону застосовується у кожному випадку 
його застосування як на рівні кваліфікації злочину, так і на рівні 
індивідуалізації відповідальності (покарання), оскільки всі склади 
злочинів в Особливій частині КК побудовані з використанням логічних 
конструкцій, що містять загальне поняття складу злочину1. 

Крім того, структура кримінально-правової норми, як і інших 
правових норм, не завжди збігається зі структурою КК України. Тому 

                                                 
1  На жаль, у навчальній літературі такий прийом не виділяється через 

ототожнення його з філологічним способом тлумачення, що створює додаткові 
труднощі при опануванні вчення про ЗУпКВ та склад злочину. 
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одна норма може бути сконструйована з окремих структурних частин, 
які містяться у різних статтях КК або навіть у різних галузях 
законодавства чи в якихось підзаконних актах (наприклад, інструкції з 
правил техніки безпеки якогось підприємства). 

Спеціально-юридичне тлумачення ґрунтується на професійних 
знаннях юридичної науки і законодавчої техніки. Таке тлумачення 
передбачає дослідження техніко-юридичних засобів і прийомів 
вираження волі законодавця. Воно розкриває зміст юридичних тер-
мінів, конструкцій тощо. Це обумовлено тим, що у сфері законодавчої 
стилістики існує своя мова законів як особливий стиль мови й у зв’язку 
з цим використовуються терміни і конструкції, які є специфічними для 
законотворчості. Тому правильність правової кваліфікації обставин 
справи, юридична оцінка вчиненого залежить, перш за все, від 
розкриття своєрідності мови законів, тобто усвідомлення змісту 
юридичних понять, категорій, конструкцій тощо. 

Цей спосіб обумовлений ще й тим, що наука може формулювати 
нові юридичні поняття і категорії, які використовуються законодавцем. 
Інтерпретатор змушений звернутися до наукових витоків, де знаходить 
готовий аналіз тих чи тих термінів норм права, оціночних понять 
(тяжкі наслідки, істотна шкода, особливо великий розмір, неустойка, 
штраф, застава, поручительство тощо), що впливають на практику 
вирішення конкретних справ. 

Тлумачення за обсягом (результатом) може бути буквальним, 
обмежувальним та поширювальним. 

Буквальне (або адекватне) тлумачення – це з’ясування змісту 
кримінально-правової норми в повній відповідності з її текстом. Таке 
тлумачення трапляється у разі, якщо зміст норми закону або якоїсь її 
частини збігається з її словесним викладенням. Зазвичай, буквально 
тлумачаться санкції норм Особливої частини КК. 

Обмежувальне і поширювальне (розширювальне) тлумачення не 
змінюють обсягу змісту закону, а лише розкривають його дійсний 
зміст, що може бути вужчим чи ширшим порівняно з текстом закону, 
його словесним утіленням. При обмежувальному тлумаченні закону 
надається вужчого, обмеженішого змісту, ніж це буквально визначено 
в тексті. З обмежувальним тлумаченням закону ми стикаємося, 
наприклад, при аналізі ст. 91 КК України, що регламентує зняття 
судимості. У ч. 1 ст. 91 КК визначено, що якщо особа після відбуття 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою 
поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, 
то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у 
ст. 89 цього Кодексу. Це положення закону тлумачиться обмежно, 
тому що воно не може поширюватися на осіб, які відбували покарання 
не у виді обмеження волі або позбавлення волі, а інші види покарання. 

Поширювальне (розширювальне) тлумачення буває при 
невідповідності тексту і змісту кримінально-правової норми, коли її 
значення ширше за текстуальне (словесне) вираження. Таке 
тлумачення припускає додання закону ширшого змісту порівняно з 
буквальним його текстом. Наприклад, ст. 247 КК «Порушення 
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законодавства про захист рослин» вказує: «Порушення правил, 
установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та 
інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі 
наслідки...». У цьому разі поняття «законодавство» охоплює не тільки 
закони в буквальному значенні, а й інші підзаконні (нормативно-
правові) акти щодо захисту рослин. 

Загальний принцип дозволу багатозначності можливого тлума-
чення закону – принцип in dubio pro гео, що зводиться до вибору 
найм’якшого, сприятливого для обвинувачуваного варіанта тлу-
мачення. Цей принцип застосовується лише при вирішенні питання про 
наявність чи відсутність у діянні особи ознак складу злочину, 
передбаченого КК; при вирішенні ж питання про кваліфікацію 
кримінально караних деліктів відповідний принцип зводиться до 
сприяння втіленню в життя завдань ЗУпКВ (ч. 1 ст. 1 КК України). 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте поняття «закон про кримінальну відповідальність», 
«законодавство про кримінальну відповідальність».  

2. Які основні джерела сучасного кримінального права України? 
3. Що становить Кримінальний кодекс України? 
4. Як співвідноситься Кримінальний кодекс України та 

кримінальне право? 
5. У чому полягає значення Кримінального кодексу України? 
6. Яким чином закріплюються кримінально-правові норми у 

статтях Кримінального кодексу України? 
7. У чому полягає різниця між кримінально-правовою нормою та 

нормою Кримінального кодексу України 
7. Дайте поняття тлумачення в кримінальному праві. 
8. Які види і способи тлумачення норм використовуються у 

кримінальному праві? 
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ТЕМА 4 Чинність Кримінального кодексу України у часі і 
просторі 

4.1. Чинність КК України у часі. 
4.2. Зворотна дія КК України у часі. 
4.3. Принципи чинності КК України у просторі. 
 

4.1. Чинність КК Україниу у часі 
Будь-який закон в державі приймається, виходячи з економічних, 

політичних, соціальних та інших потреб суспільного життя, тобто 
закон приймається, коли в цьому є потреба. Цей закон діє, з часом 
змінюється, замінюється на інший або взагалі втрачає чинність. Тобто 
саме час є визначальним моментом дії закону1. 

Дослідження чинності кримінально-правової норми в часі вимагає 
врахування: 1)_ строків її календарної дії, тобто часу існування – від її 
появи і до зникнення; 2) меж її дії в часі, тобто на які факти та 
відносини вона поширюється. На підставі останнього критерію можна 
розрізняти типи дії норми в часі. Як правило, використовуються два 
різновиди темпоральних норм. Перші визначають дати набрання 
нормами чинності, а отже, і дати скасування попередніх норм. Вони 
містяться в Указі Президента України «Про порядок офіційного 
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності2, 
у спеціальних законах або в самих актах. 

Для визначення строків календарної дії норми потрібно врахо-
вувати три дати: а) набуття актом (нормою) чинності; б) скасування, 
припинення чинності акта (норми); в) початку та припинення чинності 
норми про призупинення дії акта (норми). Ці дати (строки) 
регламентовано декількома спеціальними нормативними актами. Усі 
вони походять із широкого розуміння частин 2, 3 ст. 57 Конституції 
України: «Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у 
порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові 
акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома 
населення у порядку, встановленому законом, є нечинними»3. Основою 
цього правила є презумпція про те, що об’єктивна неможливість 
довідатися про зміст закону повинна звільняти особу від обов’язку 
додержуватися його приписів. 

Таким чином, нормативні акти, що впливають на правовий статус 
громадянина, і всі закони починають діяти не раніше дати їх офі-

                                                 
1 Митрофанов І. І. Закон України про кримінальну відповідальність : [навч. 

посіб.] / І. І. Митрофанов, В. В. Локтіонова. – Кременчук : Вид. «ПП Щербатих 
О. В.», 2011. – 356 с. 

2  Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 
набрання ними чинності : Указ Президента України від 10.06.1997 року № 503/97 // 
Офіційний Вісник України. – 1997. – № 24. – Стор. 11. 

3  Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
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ційного опублікування у спеціальних виданнях або в цих нормативних 
актах. Так, у ст. 4 Указу Президента України «Про порядок офіційного 
оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» 
зазначено, що нормативно-правові акти Верховної Ради України і 
Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх 
офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, 
але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні. 

У законі, яким вносяться зміни до КК України, можуть і по-
іншому встановлюватися строки набуття чинності кримінально- 
правовою нормою. Наприклад, у Законі України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії розповсюдженню 
дитячої порнографії», яким вносилися зміни до ст. 301 КК, у ст. 1 
прикінцевих положень вказано, що цей Закон набирає чинності з дня 
його опублікування1. Так, Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо запровадження 
автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах» 
КК України був доповнений статтею 3761 «Незаконне втручання в 
роботу автоматизованої системи документообігу суду». У ст. 1 
прикінцевих положень цього Закону було зазначено, що він набирає 
чинності з 1 січня 2010 року2. 

Інші темпоральні норми визначають, на які відносини 
поширюється новий акт у цілому, його окремі норми. Вони містяться в 
перехідних та прикінцевих положеннях Кримінального кодексу, а 
також повинні передбачатися у прикінцевих (перехідних) положеннях 
законів про внесення змін (доповнень) до Кримінального кодексу 
України. Так, у розділі II «Прикінцеві та перехідні положення» КК 
України включені норми, відповідно до яких визначається коло осіб, 
засуджених за Кримінальним кодексом України 1960 року, що 
звільняються від покарання (основного і додаткового), які вироки суду 
не приводити до виконання, відмінено поняття особливо небезпечного 
рецидивіста та вирішуються інші питання, пов’язані з прийняттям 
нового КК. Такий підхід до конструювання норм перехідних та 
прикінцевих положень дозволив нам віднести їх до невід’ємної 
частини КК України при розгляді питання про його структуру3. 

Між нормами про порядок набуття чинності та нормами про 
порядок уведення в дію є істотні розходження як за змістом, так і за 

                                                 
1  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

розповсюдженню дитячої порнографії : Закон України від 20 січня 2010 року № 
1819-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 10. – Ст. 105. 

2  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних 
судах : Закон України від 5.06.2009 № 1475-VI // Відомості Верховної Ради 
України. – 2009. – № 45. – Ст. 683. 

3 Митрофанов І. І. Кримінальне право України. Загальна частина : [навчальний 
посібник] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 
2009. – С. 52. 
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межами чинності. На жаль, при виданні нових законів про внесення 
змін (доповнень) до КК України норми другої групи використовуються 
недостатньо. Внаслідок цього окреслені питання вирішуються за 
допомогою роз’яснень, що містяться в Постановах Пленуму 
Верховного Суду України (або Постановах Пленуму ВССУ). 

У юридичній науці виокремлюється ще такий різновид 
темпоральних норм, як норми колізійні, що покликані усунути 
розбіжності або суперечності між попередніми та новими нормами. 
Законодавець в окремих випадках самостійно розв’язує колізії, якщо 
приймає норми тимчасової дії. Наприклад, відповідно до статті 17 
Закону України «Про амністію у 2011 році» його норми набирали 
чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягали 
виконанню протягом трьох місяців 1 . Тепер ця норма виписана в 
базовому Законі України «Про застосування амністії в Україні» (в 
редакції Закону № 792-VII від 27.02.2014). Так, відповідно до ч. 1 ст. 8 
цього закону особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до 
закону про амністію підлягають звільненню від відбування 
(подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніш як 
протягом трьох місяців після опублікування закону про амністію. 

Питання про чинність кримінально-правової норми в часі тісно 
пов’язані з питаннями юридичної (законодавчої) техніки. Дуже 
поширена така формула: «закон набуває чинності 2  з дня його 
опублікування», а у ст. 4 Указу Президента України «Про порядок 
офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 
ними чинності» використовується таке формулювання: «Нормативно-
правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають 
чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо 
інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх 
опублікування в офіційному друкованому виданні». Крім того, ця 
формула відтворює положення ч. 5 статті ст. 94 Конституції України, 
що знайшло відображення у ч. 1 ст. 4 КК України стосовно порядку 
набуття чинності ЗУпКВ. У ній встановлюється, що закон про 
кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня 
його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим 
законом, але не раніше дня його опублікування. 

                                                 
1 Про амністію в Україні : Закон України від 8 липня 2011 року № 3680-VI // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Стор. 58. – Ст. 2275. 
2 Словосполучення «набуває чинності» у статті 160 і словосполучення «набирає 

чинності» у частині п’ятій статті 94 Конституції України мають синонімічні 
значення. Обидва вони означають, що відповідні нормативні правові акти вступили 
в силу (Див.: Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним 
зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення 
частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа № 18/183-97 про 
набуття чинності Конституцією України) : рішення Конституційного Суду України 
від 3 жовтня 1997 року № 4-зп // Офіційний вісник України. – 1997. – № 42. – Стор. 
59. 
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З цього приводу Ю. А. Пономаренко зазначив, що відповідно до 
положень Конституції України та КК України, для того, щоб ЗУпКВ 
набув чинності, необхідна сукупність двох обставин: 1) такий закон 
має бути офіційно оприлюднений; 2) з моменту офіційного 
оприлюднення має сплинути певний строк, визначений Конституцією 
України або самим законом. Тільки за дотримання цих двох умов закон 
набуде чинності. І навпаки, у разі відсутності (порушення, 
недотримання) хоча б однієї з них, прийнятий Верховною Радою 
України закон не можна вважати чинним1. 

Найчастіше чинність закону набувається шляхом опосередкування 
юридичними фактами, із якими Конституція пов’язує набрання 
законом чинності. До таких фактів належать: підписання закону 
Президентом України; офіційне опублікування закону; настання 
обставин, із якими пов’язується момент набрання чинності цим 
законом (офіційного опублікування закону, точно визначеної 
календарної дати, дати набрання чинності чи введення в дію іншого 
закону, настання певної події тощо). Виняток установлено для 
випадків, коли Президент України протягом десяти днів не підписує та 
офіційно не опубліковує закон, вето на який подолано Верховною 
Радою; такий закон опубліковується за підписом Голови Верховної 
Ради (ст. 94 Конституції України). 

Проблема виникає у з’ясуванні моменту офіційного 
опублікування, оскільки вищевказаним Указом Президента «Про 
порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та 
набрання ними чинності» встановлено, що закони України, інші акти 
Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів 
України не пізніш як у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття у 
встановленому порядку і підписання підлягають оприлюдненню 
державною мовою в офіційних друкованих виданнях. При цьому 
офіційними друкованими виданнями цей Указ Президента називає 
журнал «Офіційний вісник України» та газету «Урядовий кур’єр». 
Крім того, офіційними друкованими виданнями Верховної Ради 
України є газета «Голос України», «Відомості Верховної Ради 
України», а офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється 
офіційне оприлюднення законів, актів Президента України, є 
інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України». З 
моменту оприлюднення тексту Закону у цих виданнях і вираховується 
строк, що має пройти до моменту набуття ним чинності.  

Законодавство передбачає можливість офіційного оприлюднення в 
окремих випадках Законів України і Постанов Верховної Ради України, 
Указів Президента України, Постанов і Розпоряджень Кабінету 
Міністрів України за допомогою телебачення і радіо 2 . При цьому 

                                                 
1 Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : [монографія] / 

Ю. А. Пономаренко. – К. : Атіка, 2005. – С. 59–60. 
2  Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України 
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правової процедури офіційного оприлюднення нормативно-правових 
актів в такий спосіб, не передбачено ані розглянутим Указом 
Президента, ані іншими актами законодавства (наприклад, Закон 
України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації»1). Не встановлюється, зокрема, на яких телевізійних та 
радіоканалах може здійснюватися таке оприлюднення, якими мають 
бути час, кількість та періодичність трансляцій тощо. Невизначеним є і 
спосіб оприлюднення законів через телебачення і радіо. І якщо 
стосовно оприлюднення по радіо може здійснюватиметься шляхом 
зачитування тексту закону диктором або Президентом України, 
оскільки відповідно до ч. 2 ст. 94 КК України саме він офіційно 
оприлюднює закони, то стосовно оприлюднення по телебаченню 
можливі різні варіанти. Воно може бути здійснене і шляхом 
зачитування тексту, і шляхом показування сторінок закону, і 
розміщенням у системі «телетекст» або «рядком, що біжить» під час 
демонстрації будь-якої програми. Мабуть, жоден з цих способів 
формально не протирічить положенням згаданого вище Указа 
Президента України. У таких випадках можливість населення 
ознайомитися з новим законом буде значно ускладнена2. Це викликає 
неабиякі складноші у з’ясуванні його справжнього змісту, оскільки 
сприйняття закону на слух, на відміну від прочитання надрукованого 
тексту, не дозволяє багаторазово знайомитися з текстом, повертатися 
до необхідних положень, порівнювати їх, сприймати загальну 
структуру закону, зіставляти його з іншими нормативно-правовими 
актами тощо3. 

Крім того, допускаючи можливість оприлюднення закону через 
телебачення та радіо, згаданий вище Указ Президента не визначає, 
яким чином має практично застосовуватися оприлюднений у такий 
спосіб закон до його опублікування шляхом надрукування в офіційних 
друкованих виданнях. Оскільки у ст. 3 цього Указу встановлено, що 
громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації під 
час здійснення своїх прав і обов’язків повинні застосовувати закони 
України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України і 

                                                                                                             
від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – 
Ст. 299. 

1  Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України 
від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. – 
Ст. 299. 

2 Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : [монографія] / 
Ю. А. Пономаренко. – К. : Атіка, 2005. – C. 67–68. 

3  Опубликование нормативных актов / авт. кол. : С. А. Боголюбов, 
М. Н. Николаева, А. С. Пиголкин, Р. М. Романов ; отв. ред. А. С. Пиголкин ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. – 
М. : Юрид. лит., 1978. – C. 15, 28. 
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Кабінету Міністрів України, опубліковані в офіційних друкованих 
виданнях або одержані у встановленому порядку від органу, який їх 
видав. Виходячи з цього, виникає питання: як суддя має «підшити до 
справи» слово, почуте ним від диктора телебачення чи радіо? Тому, 
беручи до уваги ст. 22 Закону України «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в Україні засобами масової інформації», яка 
недвозначно встановлює, що «Закони України ... публікуються в 
офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних 
листках тощо) та друкованих засобах масової інформації відповідних 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування» і не 
передбачає можливості оприлюднення законів через телебачення чи 
радіо, видається, що ці способи не повинні застосовуватися. До того ж 
питання про конституційність Указу Президента «Про порядок 
офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 
ними чинності» залишається відкритим1. 

Незрозумілим також уявляється використання у цьому Указі 
словосполучення «офіційне оприлюднення», що фактично у цьому 
випадку ототожнюється з «офіційним опублікуванням», а слово 
«опублікування», яке вживається в ч. 4 ст. 94 Конституції України та ч. 
1 ст. 4 КК України, розуміється саме як офіційне опублікування. 
Включення до ч. 4 ст. 94 Конституції України та ч. 1 ст. 4 КК України 
двох термінів – «оприлюднення» та «опублікування» закону – навряд 
чи є виправданим 2 . Слід зазначити, що слово «опублікувати» у 
великому тлумачному словнику сучасної української мови розуміється 
як надрукувати що-небудь (статтю, книжку, листа тощо) для 
загального ознайомлення 3 , а «оприлюднити» значить зробити 
прилюдним4. Зміст розглядуваних слів фактично зводиться до того, що 
вчиняються дії з доведення до загального відома населення. Тому в 
законодавстві України вони фактично розуміються як синоніми. 

У ч. 2 ст. 2 МК України сформульовано правило, яке точніше за 
всі інші нормативно-правові акти визначає дату набрання чинності 
правовою нормою. Так, відповідно до цієї статті МК України закони 
України з питань державної митної справи, нормативно-правові акти з 
питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України 
та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 
45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено 
самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх 
офіційного опублікування. Офіційним опублікуванням закону України 
з питань державної митної справи, нормативно-правового акта з питань 

                                                 
1 Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі : [монографія] / 

Ю. А. Пономаренко. – К. : Атіка, 2005. – C. 68. 
2 Там само. – С. 62. 
3 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доп. та CD) / 

[уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел.]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – С. 851. 
4 Там само. – С. 850. 
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державної митної справи, виданого Кабінетом Міністрів України, 
центральним органом виконавчої влади, вважається опублікування 
його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань, 
визначених законодавством України як офіційні. Днем офіційного 
опублікування закону України з питань державної митної справи, 
нормативно-правового акта з питань державної митної справи, 
виданого Кабінетом Міністрів України, центральним органом 
виконавчої влади, вважається день виходу в світ номера того 
офіційного друкованого видання, в якому повний текст зазначеного 
закону України або нормативно-правового акта опубліковано раніше, 
ніж в інших офіційних друкованих виданнях. Якщо опублікування 
закону України з питань державної митної справи, нормативно-
правового акта з питань державної митної справи, виданого Кабінетом 
Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, 
здійснювалося частинами, днем його офіційного опублікування 
вважається день виходу в світ того номера офіційного друкованого 
видання, в якому раніше, ніж в інших офіційних друкованих виданнях, 
опубліковано останню частину зазначеного закону або нормативно-
правового акта. Закон України або інший нормативно-правовий акт з 
питань державної митної справи, який набирає чинності з дня 
офіційного опублікування, вважається чинним з 0 годин дня, 
наступного за днем офіційного опублікування зазначеного закону 
України або нормативно-правового акта. Якщо для набрання чинності 
законом України або іншим нормативно-правовим актом з питань 
державної митної справи встановлено певний строк з дня його 
офіційного опублікування, визначений днями, цей строк починається з 
0 годин дня, наступного за днем офіційного опублікування зазначеного 
закону або акта, і закінчується о 24 годині останнього дня відповідного 
строку. Якщо день набрання чинності законом України або іншим 
нормативно-правовим актом з питань державної митної справи 
визначено конкретною датою, цей закон або акт вважається чинним з 0 
годин зазначеної дати1. 

Отже, логічним було би видавати закони з таким формулюванням 
у прикінцевих положеннях: «Цей закон набуває чинності наступного 
дня після дня його офіційного опублікування». Оскільки, за 
твердженням В. А. Туманова, найправильнішим та найдемократич-
нішим слід визнати таке становище, за якого співвідношення 
опублікування нормативно-правового акта в офіційному органі і 
набуття ним чинності забезпечує громадянам і службовим особам 
реальну можливість ознайомитися з прийнятим і опублікованим 
нормативним актом, який має набути чинності2. 

                                                 
1 Митний кодекс України : Закон, Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // 

Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44–45, № 46–47, № 4838. – Ст. 552. 
2 Туманов В. А. Вступление в силу норм советского права / В. А. Туманов // 

Всесоюзный институт юридических наук. Ученые записки. Вып. 7. – М. : Гос. изд-
во юридической литературы, 1958. – С. 111. 
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Для правильного застосування ЗУпКВ нерідко вирішальне 
значення має визначення часу вчинення злочину. За загальним 
правилом, часом учинення закінченого злочину визнається час 
учинення саме дії або бездіяльності, передбаченої кримінальним 
законом. Із ч. 3 ст. 4 КК випливає, що часом учинення: 1) одноактного 
злочину з формальним, у тому числі усіченим складом, є день учинен-
ня відповідної дії чи бездіяльності; 2) злочину, який характеризується 
двома діями, – день учинення останньої дії; 3) продовжуваного 
злочину – день учинення останнього з тотожних діянь, які, будучи 
об’єднані єдиним злочинним наміром, утворюють вказаний вид 
одиночного злочину; 4) триваючого злочину, який полягає у тривалому 
порушенні особою покладених на неї законом обов’язків, – день їх 
припинення за волею винного, що трансформує його поведінку у 
незлочинну (наприклад, викрадення у винного зброї, яка незаконно 
зберігалась) або поза його волею (встановлення факту незаконного 
зберігання зброї і її вилучення працівниками ОВС); 5) незакінченого 
злочину (якщо злочин було перервано на стадії готування чи замаху) – 
день, коли він був припинений із причин, що не залежали від волі 
винного. Часом учинення закінченого злочину з матеріальним складом 
є час настання суспільно небезпечних наслідків. Таким чином, дію або 
бездіяльність у контексті ч. 3 ст. 4 КК слід розуміти як такі, що в 
окремих випадках враховують наявність і наслідків, які перебувають у 
безпосередньому причиновому зв’язку з ними та настання яких 
передбачалось особою або повинно було і могло передбачатися нею. 

Як загальне правило, у ч. 2 ст. 4 КК закріплено положення про те, 
що злочинність діяння визначається ЗУпКВ, який діяв на час учинення 
цього діяння. Часом учинення злочину визнається момент учинення 
суспільно небезпечного діяння незалежно від часу настання наслідків. 
У цьому випадку не має значення конструкція об’єктивної сторони 
вчиненого злочину: зазначене правило повною мірою поширюється як 
на матеріальні, так і на формальні склади злочинів. Наприклад, якщо 
удар ножем був нанесений 20 серпня 2001 року, а потерпілий помер 10 
вересня 2001 р., то вбивство вважається вчиненим 20 серпня 2001 р. 
Відповідно, злочинність і караність цього діяння буде визначатися 
згідно з КК УРСР 1960 р., що діяв на момент його вчинення. 

Слід враховувати, що якщо злочинне посягання почалося в 
момент дії одного закону, а закінчилося в період, коли набрав сили 
новий, його злочинність і караність визначається відповідно до КК, що 
діє в момент, коли діяння завершено. Тому, особа, що почала 
незаконне збереження вогнепальної зброї в 2000 р., а завершила в 2002 
р., буде нести відповідальність за КК України 2001 р., що діяв у період, 
коли діяння було закінчено.  

 
4.2. Зворотна дія КК України у часі 
Зворотна сила закону про кримінальну відповідальність у часі – 

поширення дії закону на злочини, вчинені до видання цього закону, або 
до набрання ним чинності. Питання зворотної дії закону про 
кримінальну відповідальність у часі регулюються ст. 5 КК, згідно з 
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якою: 1) ЗУпКВ, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище 
особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили 
відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на 
осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають 
судимість (ч. 1 ст. 5 КК); 2) ЗУпКВ, що встановлює злочинність діяння, 
посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує 
становище особи, не має зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК); 3) ЗУпКВ, 
що частково пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим 
чином поліпшує становище особи, а частково посилює кримінальну 
відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, має 
зворотну дію у часі лише в тій частині, що пом’якшує кримінальну 
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи (ч. 3 
ст. 5 КК); 4) якщо після вчинення особою діяння, передбаченого КК 
України, ЗУпКВ змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той 
закон, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну 
відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи (ч. 4 
ст. 5 КК). 

Частина 1 ст. 5 КК розвиває положення ст. 58 Конституції 
Ккраїни, уточнюючи коло осіб, на яких поширюється зворотна дія 
закону. Це традиційний для міжнародного права принцип – принцип 
ретроактивності закону. Надання зворотної дії в часі закону, яким 
скасовується злочинність діяння чи пом’якшується покарання, є 
вираженням гуманізму. 

Скасування злочинності діяння означає його декриміналізацію 
(повну або часткову), яка може бути досягнута шляхом: 1) скасування 
норм Особливої частини КК України; 2) внесення змін до норм 
Особливої або Загальної частин КК України; 3) нового офіційного 
тлумачення кримінально-правової норми, яке змінює обсяг забороненої 
цією нормою поведінки без зміни її змісту. 

Пом’якшення кримінальної відповідальності здійснюється шляхом 
зміни у бік пом’якшення санкції будь-якої норми Особливої частини 
КК України або іншим шляхом: 1) установлений інший, менш тяжкий 
вид основного покарання; 2) скасоване найбільш тяжке серед 
альтернативних основних покарань; 3) передбачена максимальна або 
мінімальна межа основного покарання того ж виду чи максимальна або 
мінімальна межа додаткового покарання нижчою; 4) не передбачене 
додаткове покарання; 5) встановлений інший, менш тяжкий вид 
додаткового покарання (одне із альтернативних додаткових покарань); 
6) скасоване найбільш тяжке серед альтернативних додаткових 
покарань; 7) додатковому покаранню «наданий» статус 
факультативного, а не обов’язкового; 8) передбачена менша кількість 
додаткових обов’язкових покарань тощо. 

Пом’якшення кримінальної відповідальності може бути здійснене 
і без зміни санкції норми Особливої частини шляхом зменшення 
часової, грошової або іншої верхньої чи нижньої межі того чи іншого 
виду покарання, встановлення можливості застосування умовно-
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дострокового звільнення від відбування покарання або зменшення 
вироків, які необхідно відбути, тощо. 

Що стосується кола осіб, на яких поширюється ЗУпКВ, що має 
зворотну силу, то це особи, які вчинили відповідні діяння до набрання 
цим Законом чинності та: 1) не були притягнуті до кримінальної 
відповідальності; 2) яким повідомлено про підозру у вчиненні злочину; 
3) засуджені і відбувають покарання; 4) відбули покарання, але мають 
непогашену чи незняту судимість. 

Установлення того, пом’якшує чи, навпаки, посилює кримінальну 
відповідальність новий закон, нерідко є складним завданням. Для цього 
вимагається знання кримінального права, щоб точно встановити 
співвідношення колишнього і нового ЗУпКВ, визначити, який із них є 
більш м’яким.  

На відміну від пом’якшуючого ЗУпКВ, згідно з ч. 2 ст. 5 КК закон 
про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння 
або посилює кримінальну відповідальність, зворотної дії в часі не має. 
Встановлення злочинності діяння (криміналізація) відбувається таким 
же шляхом як і декриміналізація. Щодо посилення кримінальної 
відповідальності, то воно може відбуватися шляхом зміни у бік 
посилення (при пом’якшенні – у бік пом’якшення) санкції тієї чи тієї 
норми Особливої частини КК або іншим способом. 

Зазначимо, що в ЗУпКВ уточнений час початку дії нової норми, 
оскільки зворотна дія кримінально-правової норми – це поширення дії 
закону на злочини, вчинені до видання цього закону, або до набрання 
ним чинності. У КК України закріплене правило про те, що ЗУпКВ, що 
скасовує злочинність діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність 
або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, 
тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання 
таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають 
покарання або відбули покарання, але мають судимість (курсив мій – 
І. М.). Відповідно й більш суворий закон можна застосовувати тільки 
за правопорушення, які вчинені або тривали не після його видання, а 
після набрання ним чинності.  

У науці кримінального права давно вже висловлена і ніким не 
заперечується думка про те, що ЗУпКВ є чинним до моменту його 
скасування чи зміни у встановленому порядку 1 . О. А. Герцензон 
зазначає, «що затверджений закон, що набув чинності, є чинним до 
настання однієї з таких умов: 1) скасування закону; 2) зміни закону в 
частині, заміни його іншим законом; 3) закінчення строку чинності 
закону; 4) відпадіння особливих умов і обставин, що викликали дію 
цього закону»2. Ці підстави втрати ЗУпКВ чинності сьогодні стали 
майже хрестоматійними і ввійшли до багатьох підручників з 

                                                 
1  Кобалевский В. Л. Обязательное постановление и уголовный закон / 

В. Л. Кобалевский // Вестник советской юстиции. – 1923. – № 1. – С. 11. 
2  Герцензон А. А. Уголовное право. Часть общая : [учебное пособие] / 

А. А. Герцензон. – М. : РИО ВЮА, 1948. – С. 213. 
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кримінального права1. Однак, погодитися з такою підставою, за якою 
ЗУпКВ втрачає чинність у разі «відпадіння особливих умов і 
обставин», на існування яких такий закон був розрахований, 
неможливо. 

У радянській літературі з кримінального права була поширеною 
думка про те, що окремі закони набувають чинності лише за настання 
певних обставин, а після їх зникнення втрачають чинність. Для 
пояснення цієї підстави втрати чинності ЗУпКВ наводилися закони 
воєнного часу2. М. Д. Шаргородський3, І. І. Солодкін4, Я. М. Брайнін5 і 
П. П. Михайленко змішують чинність ЗУпКВ та можливість учинення 
діяння, ознаки якого ним передбачені. Закон про кримінальну 
відповідальність діє безупинно з моменту набрання чинності та до 
скасування або визнання у встановленому порядку такими, що 
втратили чинність6. Тому ЗУпКВ, що передбачають як ознаки складу 
злочину або як кваліфікуючі обставини вчинення діяння в умовах 
воєнного стану, або в бойовій обстановці, або в період збройного 
конфлікту, діють і в мирний час. Так, наприклад, якщо винний був 
засуджений за одним з таких законів у воєнний час, то в мирний час 
перегляд кримінального провадження або пом’якшення покарання 
здійснюються на підставі цього ж закону. Якби виникли умови 
воєнного стану, бойова обстановка або настав період збройного 
конфлікту, це не означало б, що названі закони знову набули би 
чинності, як уважають деякі автори. Закони стали б застосовуватися, 
оскільки могли бути вчинені діяння, що містять склади злочинів, у 

                                                 
1 Див., наприклад: Ветров Н. И. Уголовное право. Общая часть : [учеб. для 

вузов] / Н. И. Ветров. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 1999. – С. 33; 
Коржанський М. Й. Уголовне право України. Частина загальна : [курс лекцій] / 
М. Й. Коржанський. – К. : Наукова думка ; Українська видавнича група, 1996. – 
С. 52–53; Смирнова Н. Н. Уголовное право : [учебник] / Н. Н. Смирнова. – С.-Пб. : 
Изд-во Михайлова В. А., 1998. – С. 32; Прохоров Л. А. Уголовное право : [учеб.] / 
Л. А. Прохоров, М. Л. Прохорова. – М. : Юристъ, 1999. – С. 25 та ін. 

2  Див., наприклад: Герцензон А. А. Уголовное право. Часть общая : [учеб. 
пособ.] / А. А. Герцензон. – М. : РИО ВЮА, 1948. – С. 213; Тилле А. А. Время, 
пространство, закон: действие советских законов во времени и пространстве / 
А. А. Тилле. – М. : Юрид. лит., 1965. – С. 29; Утевский Б. С. Уголовное право / 
Б. С. Утевский. – М. : Юрид. лит., 1949. – Кн. 2. – С. 20. 

3  Шаргородский М. Д. Уголовный закон / М. Д. Шаргородский. – М. : 
Профиздат, 1948. – С. 232. 

4 Советское уголовное право. Часть общая : [учеб. пос. для юрид. ин-тов и 
юрид. фак-тов гос. ун-тов] / ред. коллегия : М. Д. Шаргородский [и др.]. – Л. : Изд-
во ЛГУ, 1960. – 586 с. 

5 Брайнин. Я. М. Советское уголовное право. Общая часть : [лекции, читанные в 
КГУ им. Т. Г. Шевченко] / Я. М. Брайнин. – К. : Изд-во КГУ, 1955. – Вып. 1. – 
С. 163. 

6 Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон / Н. Д. Дурманов. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1967. – С. 269. 
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яких як ознаки об’єктивної сторони злочину зазначені умови воєнного 
стану, бойова обстановка або період збройного конфлікту. 

Отже, попередня норма може втратити чинність, якщо: а) був 
установлений строк її дії і він закінчився; б) вона скасована новим 
законом з визначеної дати; в) вона змінена новим законом в частині; 
г) вона визнана Конституційним Судом України такою, що не 
відповідає Конституції України, а отже, є нечинною. У разі 
невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України 
закон, який підлягає застосуванню в конкретному кримінальному 
провадженні, суд за клопотанням учасників процесу або за власною 
ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається за мотивованою 
ухвалою до Верховного Суду України, який може порушити перед 
Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції 
законів та інших нормативно-правових актів1. 

Законодавець, прийнявши нову кримінально-правову норму, може 
встановлювати покарання, обтяжувати, пом’якшувати або скасовувати 
його. Нормою, що пом’якшує покарання, визнається норма, яка 
зменшує санкцію чинної правової норми шляхом: 1) виключення з 
альтернативної санкції більш суворого покарання (наприклад, арешту, 
позбавлення волі на певний строк); 2) зниження розміру всіх або 
одного з названих санкцією покарань; 3) виключення додаткового 
покарання; 4) скасування складу із кваліфікуючими ознаками; 5) зміни 
стану судимості. Пом’якшуючими покарання можуть бути як нові 
норми Особливої частини КК, так і норми Загальної частини Кодексу 
при зменшенні максимального розміру (строку) покарання. 

Норма, яка пом’якшує покарання, як і норма, яка його скасовує, 
поширюється на всі незакінчені провадження у цій категорії справ, у 
тому числі й на ті справи, по яких виконання вироку, ухвали не 
закінчено, а також: 1) перешкоджає внесення відомостей до ЄРДР про 
нові злочини, вчинені до набрання ними чинності, якщо подібне діяння 
перестало розглядатися як злочин; 2) впливає на вид і розмір 
покарання, якщо вирок, ухвала у справі про діяння, вчинене до 
набрання нормою чинності, виноситься після набрання нею чинності; 
3) впливає на розмір покарання, якщо акт індивідуального правового 
регулювання у провадженні винесений до набрання нормою чинності, 
але його виконання не закінчено. 

Якщо нормою закону посилена або вперше встановлена відпо-
відальність за певні злочини, то вона поширюється на ті діяння, які 
вчинені або продовжилися після набрання нею чинності. Уявляється, 
що й у цьому випадку винний повинен нести відповідальність тільки за 
ту частину триваючого діяння, яка мала місце після набрання законом 
чинності2. 

                                                 
1 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова 

Пленуму Верховного Суду від 1.11.1996 № 9. – К. : Вид. дім «Ін Юре». – С. 7–12. 
2  Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени: теория, законодательство, 

судебная практика / Д. Н. Бахрах. – М. : Норма, 2004. – С. 125. 
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Законом, що встановлює або посилює відповідальність, визнається 
закон, що містить норму, яка: 1) передбачає відповідальність за діяння, 
за які раніше вона не встановлювалася; 2) збільшує розмір санкції за 
діяння шляхом уведення більш суворого покарання, збільшення його 
розміру (наприклад, штрафу), введення в санкцію додаткових 
покарань; 3) розширює ознаки складу злочину; 4) скасовує заборону на 
застосування певних покарань до певних суб’єктів; 5) установлює 
більш сувору санкцію; 6) передбачає новий склад злочину, який 
містить кваліфікуючі ознаки, що обтяжують покарання (наприклад, 
більш суворе покарання за повторне вчинення злочину, за вчинення 
діяння, що заподіяло шкоду у значному (великому, особливо великому) 
розмірі тощо). 

У Конституції України і в КК України, хоча й різними словами, 
виділено два види правових норм з погляду їх дії в часі: ті, що мають 
зворотну дію, а також ті, що не мають такої. Третій вид норм за цим 
критерієм називає ч. 1 ст. 5 КПК України: «Процесуальна дія 
проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з 
положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання 
такої дії або прийняття такого рішення». Аналогічна норма закріплена 
ч. 2 ст. 3 КВК України. Так, відповідно до вказаної норми порядок і 
умови виконання та відбування покарань визначаються та 
забезпечуються відповідно до законодавства, яке діє на час виконання 
та відбування покарання. Таку дію норми в часі в загальній теорії права 
прийнято називати негайною1. 

Отже, Конституція України, Кримінальний, Кримінальний 
процесуальний та Кримінально-виконавчий кодекси закріплюють три 
варіанти дії норм у часі: 1) норма, що пом’якшує покарання або іншим 
чином поліпшує становище особи, має зворотну дію; 2) норма, що 
встановлює або обтяжує покарання, зворотної дії не має, діє 
перспективно (поширюється тільки на майбутні діяння, тобто діяння, 
які будуть вчинені після набрання нею чинності); 3) процесуальні 
норми, в тому числі ті, що регламентують кримінально-виконавчий 
процес, є нормами негайної дії. З моменту набрання ними чинності 
вони мають застосовуватися й у справах про злочини, провадження по 
яких були розпочаті раніше. 

 
4.3. Принципи чинності КК у просторі 
КК України передбачає просторову юрисдикцію ЗУпКВ. Чинність 

ЗУпКВ у просторі визначається на підставі таких принципів: 
1) територіального; 2) громадянства (національного); 3) універсаль-
ного (космополітичного); 4) реального; 5) екстрадиції – видачі 
злочинців. 

Територіальний принцип згідно зі ст. 6 КК полягає в тому, що 
особи, які вчинили на території України діяння, що визнаються 

                                                 
1  Бахрах Д. Н. Действие норм права во времени: теория, законодательство, 

судебная практика / Д. Н. Бахрах. – М. : Норма, 2004. – С. 111–136. 
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Кримінальним кодексом України злочином, підлягають кримінальній 
відповідальності, передбаченій цим Кодексом, незалежно від того, чи є 
вони громадянами України, чи іноземцями, чи особами без 
громадянства. Це пов’язано з тим, що поняття особи охоплює фізичних 
осіб, які не користуються правом особистої недоторканності і 
дипломатичного імунітету та мають громадянство України 
(громадяни), громадянство іншої держави (іноземці), декількох інших 
держав (біпатриди), а також осіб без громадянства (апатриди). 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний кордон 
України» територією України є суша, води, надра, повітряний простір, 
що обмежені лінією і вертикальною поверхнею, які проходить по цій 
лінії. Поняттям «території України» охоплюються: 1) суша, море, 
річки, озера та інші водойми, надра землі в межах кордонів України, а 
також повітряний простір над сушею і водним простором, у т. ч. і над 
територіальними водами (територіальним морем); 2) військові кораблі, 
приписані до портів на території України, які знаходяться під 
Прапором України у відкритому морі, у територіальних водах або 
портах іншої держави; 3) невійськові кораблі, приписані до портів на 
території України, які знаходяться під Прапором України у відкритому 
морі; 4) військові повітряні судна України, приписані до аеропортів на 
території України, які під розпізнавальним знаком України знаходяться 
у відкритому повітряному просторі, у повітряному просторі чи на 
аеродромі іншої держави; 5) невійськові повітряні судна України, які 
приписані до аеропортів на території України та перебуває поза її 
межами у відкритому повітряному просторі під розпізнавальним 
знаком України. 

Територіальна дія КК України поширюється на іноземне невій-
ськове судно, яке перебуває у територіальних водах чи порту України. 
Згідно з п. 30 ст. 20 Закону України «Про Державну прикордонну 
службу України»1 державна прикордонна служба України має право 
забороняти сходження на берег і перебування на березі членів екіпажів 
іноземних невійськових суден та інших осіб, що перебувають на них і 
допустили правопорушення під час плавання та перебування в 
територіальному морі, внутрішніх водах, а також під час стоянки суден 
у портах України. 

Проте, не вважається територією України територія, на якій 
розташовані дипломатичні представництва інших держав в Україні, 
військові судна, що приписані до портів на території інших держав і 
плавають під їх прапорами, що знаходяться в територіальних водах чи 
портах України, а також військові повітряні судна інших держав, 
приписані до аеропортів на їх території під їх розпізнавальним знаком, 
що знаходяться у повітряному просторі чи на аеродромі України. 
Відповідно, на ці об’єкти не поширюється територіальна чинність КК 
України. 

                                                 
1 Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2003 

року № 661-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208. 
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Мовне (філологічне) тлумачення ч. 2 ст. 6 КК з урахуванням 
протиставного сполучника «або» у тексті ч. 2 ст. 6 КК дає підстави для 
висновку про те, що злочин визнається вчиненим на території України, 
якщо будь-яка стадія злочинного діяння була вчинена або, 
розпочавшись, припинена на території України. Інакше кажучи, злочин 
визнається вчиненим на території України, якщо діяння, що утворюють 
його об’єктивну сторону, вчинені на території України: 1) розпочаті і 
закінчені на території України; 2) розпочаті за межами території 
України, але закінчені або припинені на її території. Наприклад, якщо 
виготовлення підроблених недержавних цінних паперів здійснювалося 
у Франції, а їх збут та використання – в Україні (ст. 224 КК); 3) 
здійснені за межами території України, але злочинні результати 
наступили на її території. Наприклад, літак заміновано в аеропорту на 
території іншої країни, а вибух відбувся у повітряному просторі над 
територією України; 4) розпочаті і припинені на території України при 
умові, що в діяннях, учинених на території України, є ознаки складу 
злочину; 5) розпочаті на території України і закінчені за її межами при 
умові, що в діяннях, учинених на території України, є ознаки складу 
злочину. 

У разі, якщо умисний злочин вчиняється внаслідок умисного 
діяння декількох суб’єктів злочину (співучасників), він визнається 
таким, що вчинений на території України, коли хоча б один зі спів-
учасників (виконавець, організатор, підбурювач або пособник) діяв на 
території України і в його діянні є ознаки складу злочину, перед-
баченого чинним КК. 

Відповідно до міжнародно-правових актів (наприклад, Віденська 
конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року 1 , 
Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 року2, 
Конвенція про спеціальні місії від 8 грудня 1969 року3, Конвенція про 
привілеї та імунітети Об’єднаних Націй від 13 лютого 1946 року4 тощо) 
і чинного законодавства України (наприклад, Закон України «Про 
міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р., Положення про 
дипломатичні представництва та консульські установи іноземних 
держав в Україні від 10 червня 1993 року 5  та низка інших актів) 

                                                 
1  Про ратифікацію Віденської конвенції про дипломатичні зносини : Указ 

Президії Верховної Ради УРСР від 21 березня 1964 року // Відомості Верховної 
Ради УРСР. – 1964. – № 13. – Ст. 199. 

2  27.05.1989 набрала чинності для України // Інформаційно-довідковий 
бюлетень з консульських питань. – К., 1996. – С. 43–68. 

3  Про приєднання України до Конвенції про спеціальні місії 1969 року : 
Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – 
№ 36. – Ст. 369. 

4 В сб. : Действующее международное право. – М., 1996. – Т. 1. – С. 615–619. 
5  Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 

іноземних держав в Україні : затверджено Указом Президента України від 10 
червня 1993 року № 198/93 // Голос України. – 1993. – 26 червня. – С. 5. 
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дипломатичні представники іноземних держав та деякі інші особи 
наділені дипломатичним імунітетом. Це означає, що у разі вчинення 
цими особами злочину на території України вони не підсудні у 
кримінальних провадженнях судам України і питання щодо їх 
відповідальності вирішується дипломатичним шляхом. 

Дипломатична недоторканність може бути повною і обмеженою. 
Повна недоторканність обумовлює непідсудність у кримінальних 
провадженнях судам України щодо будь-яких дій, незалежно від того, 
вчинені вони при виконанні офіційних функцій чи у будь-яких інших, 
наприклад, побутових відносинах. Обмежена недоторканність 
обумовлює вказану непідсудність виключно щодо дій, вчинених при 
здійсненні певною посадовою особою її офіційних функцій. 

Водночас, на осіб, які володіють дипломатичною повною чи 
обмеженою недоторканністю, може бути поширена кримінальна 
юрисдикція України, якщо відповідна держава дасть ясно виражену 
згоду на це і позбавить таку особу дипломатичного імунітету. 

Принцип громадянства. Відповідно до цього принципу грома-
дяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в 
Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній 
відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 7 КК). Громадянином 
України є особа, яка набула громадянство України в порядку, 
передбаченому законами України та міжнародними договорами 
України; іноземець – особа, яка не перебуває в громадянстві України і є 
громадянином (підданим) іншої держави або держав; особа без 
громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого 
законодавства не вважає своїм громадянином1. 

Злочинність і караність діяння, вчиненого за кордоном 
громадянами України, а також особами без громадянства, які постійно 
проживають в Україні, визначаються за ЗУпКВ незалежно від того, чи 
визнається таке діяння злочином в тій країні, де воно було вчинено. 
Але існують випадки, коли особа має подвійне громадянство 
(наприклад, інша держава не визнає своїм обов’язком повідомляти 
Україну про надання свого громадянства тій чи іншій особі). У цьому 
разі, якщо під час кримінального провадження встановлено, що особа 
має крім українського ще й громадянство іншої країни, слід виходити з 
того, що набуття цією особою іноземного громадянства є підставою 
для виключення її з громадянства України згідно з принципом єдиного 
громадянства. 

Якщо громадянин України і особи без громадянства, які постійно 
в ній проживають, за вчинений в іншій державі злочин зазнали там же 
покарання, то згідно з ч. 2 ст. 7 КК вони, у разі їх повернення в 
Україну, вдруге не підлягають кримінальній відповідальності за цей же 

                                                 
1 Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 року № 2235-

III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.  
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злочин. Це пов’язано з тим, що відповідно до ст. 61 Конституції 
України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної 
відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Ці 
положення відповідають міжнародному правовому принципу – ne bis in 
idem (одна дія двічі не карається), який міститься у ст. 14 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 
16.12.1966 року 1 . У статтях 35–37 Європейської Конвенції про 
передачу провадження у кримінальних справах цей принцип 
визначений дещо вужче2. Так, згідно з ст. 35 цієї Конвенції договірна 
Держава не зобов’язана, якщо вона сама не клопотала про порушення 
кримінального переслідування, визнавати принцип ne bis in idem, якщо 
діяння, яке є підставою для судового рішення, було спрямоване проти 
особи або установи, або будь-якого майна, що має публічний статус в 
цій державі, або якщо особа, щодо якої було постановлене судове 
рішення, сама мала публічний статус в цій державі. Крім того, 
Договірна держава, в якій діяння було вчинене або вважається таким 
згідно із законодавством цієї держави, не зобов’язана визнавати 
принцип ne bis in idem, якщо вона сама не клопотала про порушення 
кримінального переслідування. 

Утім засудження за межами України її громадянина або особи без 
громадянства, яка постійно проживає в Україні, у разі вчинення ними 
на території України нового злочину може мати для них певні правові 
наслідки. Згідно з ч. 2 ст. 9 КК рецидив злочинів. певідбуте покарання 
або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави 
враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, 
звільненні від кримінальної відповідальності або покарання. Це 
положення також поширюється на іноземців і осіб без громадянства, 
які постійно не проживають в Україні, у разі вчинення ними злочину 
на території України. Проте у зв’язку з різним визначенням складу 
злочину в законодавстві різних країн про кримінальну відповідальність 
може постати проблема встановлення факту щодо зазнавання особою 
покарання за цей самий злочин або за інший. У такому випадку слід 
визначати, наскільки точну юридичну оцінку отримало фактично 
вчинене особою діяння. 

Реальний та універсальний принципи закріплені у ст. 8 КК. 
Так, іноземці або особи без громадянства, які не проживають постійно 
в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні 
відповідальності за цим КК України у випадках, передбачених 
міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені КК 
України тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав і свобод 

                                                 
1 Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права : Указ Президії 
Верховної Ради УРСР від 19 жовтня 1973 р. № 2148 – VIII. 

2  Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу 
провадження у кримінальних справах, 1972 рік : Закон України від 22 вересня 1995 
року № 339/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 250. 
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громадян України або інтересів України. Ці принципи також 
засновуються на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного 
права, сутність яких полягає в тому, що будь-яка держава має право 
карати за діяння, що вчинені іноземцями за межами її території і 
порушують закони про кримінальну відповідальність, якщо ці діяння 
посягають на основні права і свободи її громадян або ставлять під 
загрозу безпеку держави. 

Для того, щоб правильно застосовувати положення ЗКпУВ, треба 
визначитися з такими поняттями, як: «випадки, передбачені 
міжнародним договором», «тяжкий або особливо тяжкий злочин», 
«злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів 
України». Під випадками, передбаченими міжнародними договорами, 
розуміється те, що: 1) вчинені злочини належать до міжнародних 
злочинів або злочинів міжнародного характеру; 2) відповідно до 
міжнародних договорів України іноземець або особа без громадянства, 
яка не проживає постійно в Україні, які вчинили вказані злочини, не 
користуються імунітетом від кримінальної відповідальності і можуть 
бути видані. Тяжким або особливо тяжким у контексті ст. 8 КК є 
злочин, який визначається таким КК України, а не законом про 
кримінальну відповідальність іншої країни. Відповідно до ст. 12 КК 
особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на 
строк понад десять років або довічного позбавлення волі, а тяжким – 
злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в 
розмірі не більше двадцяти п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти 
років. Під інтересами України щодо проблеми визначення меж дії 
реального принципу прийнято розглядати не лише державні інтереси у 
вузькому значенні даного поняття, а й інтереси особи українських 
громадян. Взагалі поняття «злочини проти прав і свобод громадян 
України або інтересів України» є оціночним і його необхідно 
визначати з урахуванням усіх конкретних обставин справи. Так, 
злочинами проти прав і свобод громадян України слід визнавати 
передбачені КК злочини проти життя та здоров’я особи, проти честі, 
волі та гідності особи, проти статевої свободи та недоторканості тощо. 
Злочинами проти інтересів України у конкретній ситуації можуть бути 
визнані злочини проти основ національної безпеки України, деякі 
злочини проти довкілля, проти миру та безпеки людства тощо. 

Отже, за реальним принципом дії ЗУпКВ у просторі, іноземці та 
особи без громадянства, які вчинили злочини, передбачені КК, за її 
межами, підлягають в Україні відповідальності за КК України лише у 
випадках, коли: 1) це прямо передбачено міжнародними договорами; 
2) вчинені ними злочини є тяжкими чи особливо тяжкими і 
спрямованими проти прав і свобод громадян України або проти 
інтересів України. Застосування реального принципу можливе за 
умови, якщо іноземці або особи без громадянства, які в Україні не 
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проживають, не були засуджені в іноземній державі і притягаються до 
кримінальної відповідальності на території України. 

Універсальний (космополітичний) принцип виходить із 
міжнародно-правових зобов’язань України у сфері протидії 
кримінальній активності. Його сутність полягає у спільності інтересів 
кількох держав у протидії кримінальній активності, вчинення таких 
злочинів на території однієї держави здатне заподіяти шкоди й 
інтересам інших держав, у тому числі й Україні. Держави світу 
поєднують свої зусилля у протидії певним конвенційним злочинам. 
Тобто міжнародними злочинами та злочинами міжнародного характеру 
є злочини, щодо яких міжнародними договорами, учасницею яких є 
Україна, передбачена універсальна (така, що не залежить від місця 
вчинення злочину і громадянства винної особи) юрисдикція. До таких 
злочинів можна віднести геноцид, торгівлю людьми, захоплення 
заручників, угон повітряних суден (літака, гелікоптера), піратство, 
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, 
державних цінних паперів чи білетів державної лотереї 
(фальшивомонетництво) тощо. 

Реальний і універсальний принципи дії ЗУпКВ у просторі 
доповнюються переліком діянь (ст.ст. 368, 3683, 3684, 369 і 3692 КК 
України) іноземців або осіб без громадянства, які не проживають 
постійно в Україні, що вчиняються у співучасті (незалежно від 
виконуваної ролі у злочині – організатор, підбурювач, пособник) із 
службовими особами, які є громадянами України, або якщо вони 
(іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в 
Україні) пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду таким 
службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної 
вигоди чи одержали від них таку вигоду (виконавці злочину). 
Головним при цьому є те, що такі діяння вчиняються за межами 
України. Злочин вважається вчиненим на території України, якщо його 
було почато, продовжено, закінчено або припинено на території 
України, або якщо його виконавець або хоча б один із співучасників 
діяв на території України.  

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КК України іноземці або особи без 
громадянства, що не проживають постійно в Україні, також підлягають 
в Україні відповідальності згідно з цим Кодексом, якщо вони за 
межами України вчинили у співучасті із службовими особами, які є 
громадянами України, будь-який із злочинів, передбачених у статтях 
368, 3683, 3684, 369 і 3692 КК України, або якщо вони пропонували, 
обіцяли, надали неправомірну вигоду таким службовим особам, або 
прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи одержали від 
них таку вигоду. 

Принцип екстрадиції. Основні положення інституту видачі осіб, 
які вчинили злочин (екстрадицію), закріплені в ст. 10 КК, яка 
передбачає, що громадяни України та особи без громадянства, що 
постійно проживають в Україні, які вчинили злочини поза межами 
України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до 
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кримінальної відповідальності та віддання до суду. Частина 1 ст. 10 КК 
України цілком відбиває положення ст. 25 Конституції України. Аналіз 
положень ст. 10 КК України дозволяє дійти висновку, що: 

– іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені 
за них на підставі КК України, не можуть бути передані для відбування 
покарання державі (у разі подвійного громадянства – одній з 
відповідних держав), громадянами якої вони є; 

– іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені 
за них на підставі КК України, не можуть бути передані для відбування 
покарання державі, громадянами якої вони є, якщо така передача не 
передбачена міжнародними договорами України; 

– особи без громадянства, що постійно не проживають в Україні, 
які вчинили злочини на території України і засуджені за них на підставі 
КК України, не можуть бути передані для відбування покарання іншій 
державі, якщо інше прямо не передбачено міжнародним договором, 
учасниками якого є Україна; 

– іноземці, а також особи без громадянства, що постійно не 
проживають в Україні, які вчинили злочини за межами України і 
перебувають на її території, якщо вони не засуджені за них на підставі 
КК України, можуть бути видані будь-якій іноземній державі для 
притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду, якщо 
така видача передбачена міжнародними договорами України. 
Притягнення ж їх до відповідальності за КК не виключається, якщо їх 
видача не передбачена міжнародними договорами України; 

– іноземці, а також особи без громадянства, що постійно не 
проживають в Україні, які вчинили злочини за межами України і 
перебувають на її території, якщо вони засуджені за них на підставі КК 
України, можуть бути передані будь-якій іноземній державі для 
відбування покарання, якщо така передача передбачена міжнародними 
договорами України (зокрема, Європейська конвенція про видачу 
правопорушників1, Європейська конвенція про передачу засуджених 
осіб 2 , Конвенція про правову допомогу і правові відносини у 
цивільних, сімейних та кримінальних справах3; різні договори України 

                                                 
1 Про ратифікацію Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 

рік, Додаткового протоколу від 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 
року до Конвенції : Закон України від 16 січня 1998 року № 43/98-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 129). 

2  Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу 
провадження у кримінальних справах, 1972 рік : Закон України від 22 вересня 1995 
року № 339/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 250. 

3 Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та 
кримінальних справах, підписана від імені України у м. Мінську 22 січня 1993 року 
(Див.: Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у 
цивільних, сімейних та кримінальних справах : Закон України від 10 листопада 
1994 року № 240/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – 
Ст. 417. 
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між іншими країнами про правову допомогу в кримінальних справах 
(наприклад, Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну 
правову допомогу в кримінальних справах1). 

Отже, видача осіб, які вчинили злочин, – заснована на 
міжнародних договорах, загальновизнаних принципах права та нормах 
національного права форма міжнародно-правової допомоги у криміна-
льних провадженнях, що надається державою, на території якої 
перебуває запитувана (обвинувачена чи засуджена) особа 
(запитуваною державою), державі, на території якої, громадянином 
якої або проти прав та свобод громадян якої чи її власних інтересів 
вона вчинила кримінальне правопорушення (запитуючій державі), і 
полягає у відданні обвинуваченого з метою сприяння забезпеченню 
належних умов для здійснення правосуддя по тій категорії справ, які 
належать до компетенції останньої (держави), або засудженого для 
приведення до виконання обвинувального вироку національного суду 
запитуючої держави, що набрав законної сили 2 . Права процедура 
екстрадиції закріплена у нормах глави 44 «Видача осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення (екстрадиція)» КПК України. 

Відповідно до ч. 3 ст. 10 КК України Україна може перейняти 
кримінальне провадження, в якому судовими органами іноземної 
держави не ухвалено вирок, щодо громадян України та іноземців, які 
вчинили злочини за межами України і перебувають на території 
України, але які не можуть бути видані іноземній державі або у видачі 
яких відмовлено, якщо діяння, у зв’язку з яким запитується передача 
кримінального провадження, згідно з КК України визнається злочином. 
Правова процедура перейняття кримінального провадження від 
іноземних держав встановлена главою 45 КПК України.  

Закріплення цього положення в КК України пов’язано з 
юридичним фактом – вчиненням дяння, яке ЗУпКВ визнається 
кримінальним правопорушенням. Лише у цьому разі та навності трьох 
попередніх умов можливо виникнення кримінальних процесуальних, у 
межах яких може бути перейняте Україною кримінальне провадження. 
У разі перейняття кримінального провадження Генеральна прокуратура 
України в порядку, передбаченому КПК України, доручає здійснення 
досудового розслідування відповідному прокурору, про що повідомляє 
державу, яка надіслала запит. При відмові перейняти кримінальне 
провадження Генеральна прокуратура України повертає матеріали 
відповідним органам іноземної держави з обґрунтуванням підстав 
відмови. 

                                                 
1 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Індія про взаємну 

правову допомогу в кримінальних справах : Закон України від 06.03.2003 року 
№ 622-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 14. – Ст. 608. 

2  Свистуленко М. П. Екстрадиція в правовій системі України: основні 
кримінально-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. 
наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / М. П. Свистуленко. – К., 2005. – 17 с. 
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Частиною 4 ст. 10 КК України встановлено положення, згідно з 
яким виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної 
судової установи можливо, якщо діяння, внаслідок вчинення якого 
було ухвалено вирок, згідно з цим Кодексом визнається злочином або 
було б злочином у разі його вчинення на території України. Засади 
визнання та виконання вироків іноземних судів та передача 
засуджених осіб визначені Європейською конвенцією про міжнародну 
дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 р., яка була 
ратифікована із заявами та застереженнями 26 вересня 2002 р., 
Конвенцією про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для 
відбування покарання у державі, громадянами якої вони є, від 19 
травня 1978 р., Конвенцією про передачу засуджених до позбавлення 
волі для подальшого відбування покарання від 6 березня 1998 р. та 
двосторонніми договорами, що регулюють інститут передачі 
засуджених. Процедура виконання вироків іноземних держав та 
передачі засуджених осіб передбачені гл. 46 КПК. 

Підставою для виконання вироку іноземної держави є відповідний 
запит компетентного органу іноземної держави, який розглядається 
протягом тридцяти днів Мінюстом України. Строк може бути 
продовжений на три місяці лише у випадку, якщо запит надійшов 
іноземною мовою. У разі відмови у виконанні запиту Мінюст України 
повідомляє про це іноземний орган. Виконанню таких запитів не 
підлягають вироки іноземних судів, що ухвалені заочно (in absentia), 
тобто без участі особи під час кримінального провадження – крім 
випадків, коли засудженій особі було вручено копію вироку і надано 
можливість його оскаржити. 

Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних 
вироків від 28 травня 1970 р. у ст. 6 встановлює випадки, коли у запиті 
повинно бути відмовлено: 1) якщо його виконання суперечить 
основним принципам правової системи запитуваної держави; 2) якщо є 
підстави вважати, що злочин, за який винесено вирок, має політичний 
характер чи є суто військовим; 3) якщо є підстави вважати, що вирок 
суду запитуючої держави має расове, релігійне або національне 
підґрунтя; 4) якщо його виконання суперечило б міжнародним 
зобов’язанням запитуваної держави; 5) якщо злочин вже є предметом 
кримінального провадження в запитуваній державі чи коли запитувана 
держава вирішує питання про початок кримінального провадження 
щодо цього злочину; 6) якщо в запитуваній державі вже прийнято 
рішення або не розпочинати кримінальне провадження щодо цієї особи 
або взагалі, кримінальне провадження закрито; 7) якщо злочин було 
вчинено поза територією запитуючої держави; 8) якщо запитувана 
держава не може виконати санкцію статті кримінального закону; 
9) коли є підстави вважати, що запитуюча держава сама може виконати 
дану санкцію; 10) коли вік засудженої особи на момент вчинення 
злочину був таким, що вона не могла б бути покарана в запитуваній 
державі; 11) коли закінчився перебіг строків давності притягнення до 
кримінальної відповідальності. 
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Відповідно до ст. 606 КПК засуджену судом України особу може 
бути передано для відбування покарання в іншу державу, а 
засудженого іноземним судом громадянина України прийнято для 
відбування покарання в Україні тільки за умов: 1) якщо ця особа є 
громадянином держави виконання вироку; 2) якщо вирок набрав 
законної сили; 3) якщо на час отримання запиту про передачу 
засуджений має відбувати покарання упродовж якнайменш шести 
місяців або якщо йому ухвалено вирок до ув’язнення на невизначений 
строк; 4) якщо на передачу згоден засуджений або з урахуванням його 
віку або фізичного чи психічного стану на це згоден законний 
представник засудженого; 5) якщо кримінальне правопорушення, 
внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, є злочином згідно з 
законодавством держави виконання вироку або було б злочином у разі 
вчинення на її території, за вчинення якого може бути призначено 
покарання у вигляді позбавлення волі; 6) якщо відшкодовано майнову 
шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а в разі наявності – 
також процесуальні витрати; 7) якщо держава ухвалення вироку і 
держава виконання вироку згодні на передачу засудженого. 

Якщо запит відповідає міжнародному договору України, то 
Міністерство юстиції України направляє суду першої інстанції 
клопотання про визнання і виконання запиту. Клопотання Міністерства 
юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави 
розглядається судом першої інстанції в строк протягом одного місяця з 
дня його подачі. Підсудність визначається ч. 1 ст. 603 КПК: місцем 
проживання; останнім відомим місцем проживання; місцем 
перебування майна особи; місцем знаходження Міністерства юстиції 
України (у разі неможливості встановити одне із зазначених вище 
місць). 

Про дату судового засідання обов’язково повідомляють особі, 
щодо якої ухвалено вирок, якщо вона перебуває на території України. 
За результатами судового розгляду суд постановляє ухвалу: 1) про 
виконання вироку суду іноземної держави повністю або частково; 
2) про відмову у виконанні вироку суду іноземної держави. Під час 
ухвалення рішення про виконання вироку суду іноземної держави суд 
може одночасно ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу 
стосовно особи. Копії ухвали суд надсилає Міністерству юстиції 
України та вручає особі, засудженій вироком суду іноземної держави, 
якщо така особа перебуває на території України. Судове рішення 
стосовно виконання вироку суду іноземної держави може бути 
оскаржене в апеляційному порядку органом, що подав клопотання, 
особою, щодо якої вирішено відповідне питання, і прокурором. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте поняття чинності КК та інших джерел кримінального 
права України в часі. 

2. Охарактеризуйте зворотну дію закону про кримінальну 
відповідальність? 

3. Розкрийте поняття часу вчинення злочину. 
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4. Дайте поняття місця вчинення злочину. 
5. Якими принципами характеризується дія КК у просторі? 
6. Розкрийте сутність територіального принципу дії КК у 

просторіє 
7. У чому полягають особливості реального та універсального 

принципів дії КК у просторі? 
8. Які правові наслідки засудження особи за межами України 

встановлені КК України?  
9. Назвіть риси принципу громадянства дії КК у просторі. 
10. Які умови перейняття кримінального провадження від 

іноземних держав? 
11. Що є підставою для виконання вироку іноземної держави? 
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ТЕМА 5 Поняття злочину 
5.1. Загальне поняття злочину. 
5.2. Ознаки злочину. 
5.3. Малозначне діяння, що не представляє суспільної небезпеки. 
5.4. Поняття і види категорій злочинів. 
5.5. Злочини та інші правопорушення. 
 

5.1. Загальне поняття злочину 
Однієї з основних категорій кримінального права, що пронизує усі 

його діагоналі, є поняття злочину. Це поняття дозволяє визначити 
основні ознаки кримінального делікту1, а також знайти чіткі критерії, 
на підставі яких можна відмежувати його від інших видів 
правопорушень. Крім того, поняття злочину розкриває його соціально-
політичну характеристику, вказуючи на заподіювану суспільству 
шкоду або створення загрози заподіяння такої шкоди, а також заборону 
такого діяння саме ЗУпКВ. 

Проблеми поняття «злочин» досліджували у своїх працях 
М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Я. М. Брайнін, Ф. Г. Бурчак, 
П. А. Воробей, С. В. Гончаренко, М. Й. Коржанський, О. М. Костенко, 
В. А. Навроцький, О. Я. Светлов, В. В. Сташис, С. А. Тарарухін, 
В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк, Н. Н. Ярмиш, С. С. Яценко та інші вчені. 

Розролення прикладних аспектів проблеми поняття злочину тісно 
пов’язана з питаннями малозначності діяння, що у своїх дослідженнях 
торкалися М. Й. Коржанський, Л. М. Кривоченко, П. С. Матишевський, 
А. О. Пінаєв, І. К. Туркевич, М. І. Хавронюк. Крім того, ця тема 
знайшла відображення в дисертаційній роботі Т. Є. Севастьянової за 
темою: «Малозначність діяння за кримінальним законодавством 
України»2. 

Законодавче визначення поняття злочину дається у ч. 1 ст. 11 КК 
України, за приписами якой злочином визнається передбачене КК 
України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом злочину. 

Це визначення прийнято називати формально-матеріальним, тому 
що воно поєднує у собі матеріальну (суспільна небезпека) і формальну 

                                                 
1  Поняття «делікт» походить від лат. delictum – проступок. Делікт – це 

правопорушення, яке завдає шкоди суспільству, державі або особі. Поняття 
«делікт» офіційно у ЗУпКВ не застосовується, але в науково-правовій літературі 
вживається широко. Світовій юриспруденції делікти відомі давно. Наприклад, у 
Стародавньому Римі відповідальність за вчинення деліктів простежуються вже у 
Законах ХІІ таблиць. Римляни встановили такі деліктні правопорушення: а) injuria 
– особиста образа; б) furtum – крадіжка; в) dumnum injuria datum – неправомірне 
знищення або пошкодження чужого майна. 

2 Севастьянова Т. Є. Малозначність діяння за кримінальним законодавством 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
Т. Є. Севастьянова. – К., 2003. – 19 с. 
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(передбаченість законом) ознаки. Для злочину є характерними обидві 
зазначені властивості, оскільки вони дозволяють зрозуміти соціальну 
природу злочинної поведінки, а також її правову оцінку з боку 
законодавця. 

У законодавстві різних країн світу визначення поняття злочину 
відповідає традиціям розвитку їх національних правових систем. Так, 
згідно з ч. 1 ст. 14 КК РФ злочином визнається винно вчинене 
суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під погрозою 
покарання 1 . Аналогічно визначається поняття злочину в КК 
Казахстану 2 , Таджикистану 3 , Азербайджану 4 . Ст. 11 КК Білорусії 
злочином визначає вчинене винно суспільно небезпечне діяння (дія або 
бездіяльність), що характеризується ознаками, передбаченими цим 
Кодексом, і заборонене ним під загрозою покарання5. Частина 1 ст. 9 
КК Болгарії злочин визначає як таке суспільно небезпечне діяння (дію 
або бездіяльність), яке вчинено винно й оголошене законом 
кримінальним. При цьому в статті 10 КК Болгарії дається визначення 
суспільної небезпеки як характеристики діяння, яке створює загрозу 
заподіяння шкоди або заподіює шкоду особі, правам громадян, 
власності, встановленому Конституцією правопорядку в Республіці 
Болгарія або іншим інтересам, що захищаються правом6. У ст. 6 КК 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Принят Государственной Думой 

24 мая 1996 года ; Одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

2  Див.: Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года // 
Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 1997. – № 15–16. – Ст. 211. Проте, 
слід вказати, що новий КК Казахстану, який набирає чинності з 1 січня 2015 року, 
у ст. 10 передбачає разом із злочинами кримінальні проступки. Так, злочином 
визнається вчинене винне суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність), 
заборонене цим Кодексом під загрозою покарання у виді штрафу, виправних робіт, 
обмеження волі, позбавлення волі чи смертної кари, а кримінальним проступком – 
вчинене винне діяння (дія або бездіяльність), що не представляє великої суспільної 
небезпеки, що заподіяло незначну шкоду або створила загрозу заподіяння шкоди 
особі, організації, суспільству чи державі, за вчинення якого передбачене 
покарання у виді штрафу, виправних робіт, залучення до громадських робіт, 
арешту (Див.: Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 
226-V ЗРК // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 2014. – № 13 (2662). 
– Ст. 83). 

3 Уголовный кодекс Республики Таджикистан / предисловие А. В. Федорова. – 
С.-Пб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – С. 35. 

4  Уголовный кодекс Республики Айзербайджан : Закон Азербайджанской 
Республики от 26 мая 2000 года №886-IГ // Сборник законодательных актов 
Азербайджанской Республики. – 2000. – №4. – Ст. 251. 

5  Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З // 
Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь. – 1999. – № 24. – 420 

6 Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. канд. юрид. наук, проф. 
А. И. Лукашова. – С.-Пб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001 – С. 31. 
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Латвії злочином визнається передбачене цим законом діяння (дія або 
бездіяльність), вчинене з умислом (навмисно) або через необережність 
під загрозою покарання. Тобто, кримінальний закон Латвії суспільну 
небезпеку не вказує як обов’язкову ознаку злочинного діяння1. У ч. 1 
ст. 14 КК Молдови злочин визначає як кримінально каране шкідливе 
діяння (дія або бездіяльність), передбачене кримінальним законом, 
вчинене винно. Інакше кажучи, молдавський законодавець уживає в 
понятті злочину категорію «шкода»2. 

У КК Литви всі правопорушення поділяються на проступки та 
злочини. Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК Литви злочином є небезпечне та 
заборонене цим Кодексом діяння (дію або бездіяльність), за вчинення 
якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, а стаття 12 
цього кодексу кримінальним проступком визнає небезпечне та 
заборонене цим Кодексом діяння (дію або бездіяльність), за вчинення 
якого передбачено покарання, не пов’язане з позбавленням волі, за 
винятком арешту. Тобто, ознака суспільної небезпеки передбачена і у 
визначенні злочину, і у визначенні кримінального проступку3. 

Деякі законодавства країн Європи про кримінальну 
відповідальність взагалі при визначенні поняття «злочин» ознаку 
суспільної небезпеки не використовують. Так, згідно зі ст. 9 КК 
Швейцарії злочином є злочинне діяння, що підлягає покаранню 
каторжною в’язницею. Проступком є діяння, що підлягає покаранню 
в’язницею як найтяжкішого 4 . У ст. 10 КК Іспанії злочинами і 
проступками визнаються карані за законом дії або бездіяльність, 
вчинені з умислом або через необережність 5 . У параграфі 12 КК 
Німеччини передбачене, що злочинами є протиправні діяння, за 
вчинення яких як мінімальне покарання передбачене покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від одного й більше років6. Частина 
1 ст. 7 КК Естонії злочином визнає передбачене цим Кодексом діяння 
(дію або бездіяльність), що карається в кримінальному порядку7. 

Суспільна небезпечність – основна конструктивна матеріальна 
ознака будь-якого злочину, що розкриває його соціальну сутність. Це 

                                                 
1  Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. А. И. Лукашов, 

Э. А. Саркисова. – С.-Пб. : «Юридический центр Пресс», 2001. – 313 с. 
2 Уголовный кодекс Республики Молдова / науч. ред. А. И. Лукашов. – С.-Пб. : 

«Юридический центр Пресс», 2003. – С. 37. 
3 Уголовный кодекс Литовской республики / науч. ред. В. Павилонис. – С.-Пб. : 

«Юридический центр Пресс», 2003. – С. 127. 
4 Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред. А. В. Серебренникова. – С.-Пб. : 

«Юридический центр Пресс», 2002. – С. 75. 
5 Уголовный кодекс Испании / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, Ф. М. Решетников. – 

М. : «Зерцало», 1998. – 218 с. 
6  Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. 

Д. А. Шестаков. – С.-Пб. : «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 125. 
7 Уголовный кодекс Эстонской Республики / науч. ред. : В. В. Запевалов (пер.) ; 

вступ. ст. : Н. И. Мацнев. – С.-Пб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 41. 
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виявляється в яскраво вираженій антигромадській спрямованості будь-
якого кримінального делікту, що не просто порушує норми закону, але 
й також різко суперечить загальноприйнятим правилам поведінки, 
заподіює або створює загрозу заподіяння серйозної шкоди 
правомірним інтересам особи, суспільства і держави. 

Формальна ознака злочину виражається в порушенні передбаченої 
ЗУпКВ кримінально-правової заборони, у якій відображається 
юридична характеристика діяння, що прямо суперечить КК. Основним 
призначенням ЗУпКВ є охорона найцінніших для суспільства відносин. 
Установлення заборони на вчинення кримінально протиправних діянь є 
вираженням державної волі, що піклується про збереження зазначених 
відносин. З цієї причини злочинне посягання суперечить чинному 
законодавству і не відповідає інтересам держави у сфері протидії 
кримінальній активності. 

Однак кримінальний делікт не лише порушує закон, але й також 
не відповідає нормам моралі, викликаючи у навколишніх почуття 
обурення. Вчинення злочину є глибоко аморальним вчинком. 
Протиправна поведінка й особа винного тягнуть за собою негативну 
реакцію з боку суспільства, що у такий спосіб оцінює його аморальні 
вчинки, які виразилися у вчиненні забороненого ЗУпКВ діяння. 

Будь-яке злочинне діяння має глибинну соціальну природу, 
оскільки з розвитком техніки, появою нових сфер суспільного життя та 
ускладненням тих, що існували раніше, певним чином 
трансформуються форми злочинної поведінки, з’являються нові 
делікти, відмирають ті, що втратили колишню небезпеку. ЗУпКВ, як 
правило, своєчасно реагує на зазначені зміни, що знаходить відповідне 
відображення в нормах КК. У цьому зв’язку поняття злочину втілює в 
собі основні закономірності розвитку суспільства і може змінюватися 
залежно від особливостей соціальних і політичних умов, характерних 
для певної суспільно-економічної формації. Проте основні ознаки 
злочину мають постійний характер. 

Слід зазначити, що злочин – це, насамперед, діяння, тобто зовні 
виражена поведінка людини у формі дії чи бездіяльності, яка змінює 
зовнішній світ і заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди 
охоронюваним законом суспільним інтересам. Думки, психологічні 
процеси, що відбуваються у свідомості людини, навіть якщо вони 
мають антигромадську спрямованість, злочином не визнаються, 
оскільки в такому випадку немає зовні вираженого акта діяльності. 
Також не може розглядатися як суспільно небезпечне діяння і, отже, 
злочином, висловлення наміру вчинити посягання, не виражене у 
вигляді погрози, оскільки незважаючи на наявність зовнішньої форми, 
суспільним відносинам при цьому не заподіюється шкода або не 
створюється загроза заподіяння шкоди. 

Злочин є різновидом антисоціальної діяльності і має всі 
властивості осмисленої поведінки людини. Зовнішня сторона 
злочинного діяння виражається в діях або бездіяльності, що, 
відповідно, є активною і пасивною формами поведінки. Діяння певним 
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чином впливає на матеріальний світ, змінюючи його і заподіюючи або 
створюючи загрозу заподіяння шкідливих наслідків. 

Крім зовнішньої, поведінка людини має також внутрішню 
сторону. Її психологічну основу становлять свідомість і воля. 
Свідомість виражається у здатності суб’єкта розуміти фактичну 
сторону вчиненого діяння, його соціальне значення і можливі наслідки. 
При цьому, як правило, винний дає правову оцінку вчиненому, 
усвідомлюючи його злочинність і караність. Вольова сторона 
характеризується здатністю керувати своєю поведінкою, а також 
позитивним чи байдужим ставленням до можливих або неминучих 
наслідків – результату вчинення злочину. Вчиняючи злочин, винний 
свідомо йде на пряме порушення закону, заподіюючи відчутну шкоду 
охоронюваним законом соціальним інтересам. Тим самим він 
протиставляє себе суспільству і державі, виражаючи своє негативне чи 
недостатньо дбайливе ставлення до загальноприйнятих цінностей і 
правил поведінки. У тому разі, якщо свідомість людини подавлена чи 
воля пригнічена, її поведінка не може бути визнана винною, що 
виключає злочинність вчиненого. 

 
5.2. Ознаки злочину 
Як правове явище злочин характеризується сукупністю певних 

ознак, що відображають його найважливіші сторони. Ознаки злочину 
прямо випливають з його законодавчого визначення і є обов’язковими. 
Відсутність будь-якої з них виключає можливість оцінки вчиненого як 
злочину. З поняття злочину, що легально закріплене у ст. 11 КК 
України, можна виокремити три його ознаки: суспільна небезпечність, 
кримінальна протиправність, винність. У теорії кримінального права 
розглядається й четверта ознака караність1.  

У цьому зв’язку, не можна погодитися з думкою тих вчених, які як 
ознаку злочину розглядають наявність самого суб’єкта, який вчиняє 
діяння. Аргументуючи це положення вони зазначають, що без 
наявності конкретної фізичної особи, яка вчиняє суспільно небезпечне 
діяння, не має в наявності злочину за чинним КК. Оскільки відповідно 
до чинного КК не можуть вчинити злочин ні юридичні особи, ні 
громадські об’єднання, навіть ті, що не мають статусу юридичних осіб, 
а тим більше не можуть вчинити злочин будь-хто, за винятком людини, 
з представників тваринного або рослинного світу, або природних 
явищ2. 

Однак така аргументація не витримує жодної критики, тому що у 
теорії кримінального права під суспільно небезпечним діянням 
розуміється не просто зовнішній прояв поведінки особи, а поведінки 

                                                 
1  Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 

[підручник] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 75. 
2  Кримінальне право України. Загальна частина : практикум : [навчальний 

посібник] / І. П. Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Матвійчук [та ін.] ; за заг. ред. 
В. К. Матвійчука. – К. : КНТ, 2006. – С. 60–61. 
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усвідомленої, яка знаходиться під контролем свідомості і волі, тобто 
такої, що відповідає всім ознакам людської діяльності в її загальному 
психологічному значенні. Тобто, суспільно небезпечне діяння може 
вчинятися лише людиною як носієм свідомості і волі. Вказівка на 
суб’єкта злочину передбачає лише встановлення всіх ознак складу 
злочину, передбаченого КК, у вчиненому фізичною осудною особою, 
яка до моменту вчинення злочину досягла віку кримінальної 
відповідальності, суспільно небезпечному діянні. 

Караність суспільно небезпечного діяння – це не фактичне 
застосування покарання за його вчинення, а можливість застосування 
покарання, передбаченого санкцією кримінально-правової норми, якою 
визначений склад конкретного злочину і встановлені види та межі 
покарань (покарання), що можуть бути призначені особі, яка вчинила 
таке діяння. Ще в 1961 році В. В. Сташис зазначав, що «зовсім 
неправильно ототожнювати караність як ознаку злочину із 
застосуванням покарання в будь-якому випадку його вчинення. 
Караність слід розуміти як встановлення в законі за вчинення певного 
діяння кримінально-правової санкції, що дає можливість застосування 
в належних випадках (а не завжди) покарання»1 . Отже, караність 
діяння не означає, що особі, яка його вчинила, буде обов’язково 
призначене зазначене у санкції порушеної норми покарання, оскільки з 
підстав, передбачених ЗУпКВ, особа може бути звільнена від 
кримінальної відповідальності або звільнена від покарання чи його 
відбування, або ж покарання буде призначено інше, більш м’яке, чи 
замінено його примусовими заходами виховного характеру. У такому 
разі караність діяння означає, що ЗУпКВ, яким воно заборонено, 
передбачена можливість застосування визначеного санкцією 
кримінально-правової норми покарання. 

Караність суспільно небезпечного діяння дійсно є ознакою 
злочину, але законодавець цілком справедливо не визнав її 
самостійною ознакою. Так, Р. В. Вереша зазначає, що караність, за 
своєю сутністю, випливає із суспільної небезпечності та 
протиправності діяння: воно тому і є кримінально караним, що 
суспільно небезпечне і передбачене ЗУпКВ як злочин2. Кримінально-
правовою нормою, в якій формулюються ознаки складу конкретного 
злочину, одночасно визначаються й вид і розмір (строк) покарання за 
порушення цієї норми. У чинному законі про кримінальну 
відповідальність відсутні в Особливій частині КК норми, якими б не 
було передбачене і можливе покарання, тобто передбаченість діяння 
Кримінальним кодексом (протиправність) означає одночасно і його 
караність. 

                                                 
1  Сташис В. В. Передача на поруки и некоторые вопросы советского 

уголовного права / В. В. Сташис // Об усилении роли общественности в 
укреплении социалистического правопорядка. – Харьков, 1961. – С. 30. 

2 Вереша Р. В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності : 
[підручник] / Р. В. Вереша. – К. : Атіка, 2006. – С. 125. 

 115 

Таким чином, слід зазначити, що караність не є самостійною 
ознакою злочину, вона виступає структурним елементом його 
обов’язкової ознаки – протиправності. Протиправність суспільно 
небезпечного діяння одночасно означає і його караність. 

Суспільна небезпека – найголовніша властивість злочинного 
діяння. Злочин не просто суперечить КК, але, у першу чергу, загрожує 
суспільним відносинам, заподіюючи або створюючи загрозу 
заподіяння відчутної шкоди інтересам особи, суспільства і держави. 
Слід враховувати, що відсутність суспільної небезпеки виключає 
злочинність вчиненого і, як наслідок, можливість настання 
кримінальної відповідальності. 

Суспільно небезпечне діяння у кримінально-правовому розумінні 
– це об’єктивоване назовні ставлення особи до панівного у суспільстві 
правопорядку, яке виявляється у посяганні на нього, внаслідок чого 
завжди завдається або створюється реальна загроза завдання шкоди 
певним суспільним відносинам. Сутністю суспільної небезпечності 
діяння є його посягання на об’єкти кримінально-правової охорони, у 
ньому (діянні) виявляється негативне ставлення до них. 

Суспільна небезпечність діяння є об’єктивною властивістю будь-
якого правопорушення, у тому числі і злочину. Злочином суспільно 
небезпечне діяння стає тоді, коли характер і ступінь суспільної 
небезпечності для панівних у суспільстві відносин змушують 
законодавця протидіяти йому кримінально-правовими засобами, тобто 
коли ЗУпКВ визнається злочином і вписано в Особливу частину КК 
України. 

Суспільна небезпечність діяння визначається не тільки його 
зовнішніми, фактичними, об’єктивними ознаками, а й суб’єктивними. 
При цьому неприпустимо перебільшувати значення і віддавати 
перевагу якійсь одній з цих ознак у визначенні суспільної 
небезпечності діяння, передусім, не можна переоцінювати значення 
вини. Сутність суспільної небезпечності діяння слід визначати, 
виходячи з його спрямування на певні об’єкти (основні інтереси, 
цінності суспільства), тобто як посягання на них. Такий підхід 
передбачає визнання вини структурним елементом суспільної 
небезпечності діяння. 

Головне заперечення проти визнання вини структурним 
елементом суспільної небезпечності діяння полягає в тому, що в 
такому разі довелося б розглядати дії неосудних, які заподіяли шкоду 
суспільним інтересам не як суспільно небезпечні, тому що багатьма 
вченими суспільна небезпечність діяння поділяється на об’єктивну (дії 
неосудних і невинні дії) і суб’єктивну (винні дії)1. Дії неосудних не 
можна розглядати як суспільно небезпечні, тому в таких випадках 
взагалі відсутнє діяння в кримінально-правовому значенні. Діяння – це 

                                                 
1  Див., наприклад: Карпушин М. П. Уголовная ответственность и состав 

преступления / М. П. Карпушин, В. И. Курляндський. – М. : Юридическая 
литература, 1974. – С. 116–117. 
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вольова усвідомлена поведінка. Суспільно небезпечними можуть бути 
тільки вольові, усвідомлені дії особи. Дії ж неосудних не є суспільно 
небезпечними, а просто небезпечними, тобто слід розрізняти поняття 
«суспільна небезпечність» і «небезпечність». Тому законодавець при 
визначенні поняття злочину використовує таку формулу, як «діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину». А суб’єктом 
злочину згідно з ч. 1 ст. 18 КК є фізична осудна особа, яка вчинила 
злочин у віці, з якого відповідно до КК може наставати кримінальна 
відповідальність. 

Суспільна небезпечність діяння впливає на процеси 
законотворчості (криміналізації і декриміналізації) та застосування 
кримінально-правових норм (кваліфікації діяння й індивідуалізації 
кримінальної відповідальності та покарання). Крім того, суспільна 
небезпечність діяння є критерієм класифікації злочинів у ЗУпКВ та 
теорії кримінального права. 

Законодавець визначає не самі по собі об’єктивно суспільно 
небезпечні діяння, а дії вольові, тобто такі, що контролюються 
свідомістю та волею особи, – дії винні. При цьому від суб’єктивних 
ознак залежить не тільки ступінь суспільної небезпечності діяння, а 
насамперед визнання самого діяння суспільно небезпечним. Так, легке 
тілесне ушкодження визначається злочином лише у тому разі, якщо 
воно вчинене умисно; необережне заподіяння такого ушкодження 
злочином не вважається; тільки умисний обман покупців і замовників 
тягне кримінальну відповідальність тощо. 

Лише незначна кількість суспільно небезпечних діянь визнається 
злочинами незалежно від форми і виду вини. Для більшості злочинів, 
передбачених ЗУпКВ, характерна умисна вина, а для деяких із них 
необхідна наявність мотиву і мети. Крім того, залежно від форми вини 
різним буде ступінь суспільної небезпеки однакових за об’єктивними 
ознаками дій, що відображається в різниці їх покарання (наприклад, 
умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК карається позбавленням волі на 
строк від семи до п’ятнадцяти років, а вбивство через необережність за 
ч. 1 ст. 119 КК України карається обмеженням волі на строк від трьох 
до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк). 

Злочином має визнаватися лише таке діяння, ступінь суспільної 
небезпеки якого (з урахуванням інших критеріїв криміналізації у їх 
взаємозв’язку 1 ) досяг рівня, що вимагає протидії таким діянням 
кримінально-правовими засобами. У разі недотримання цієї умови 
виникне так зване розходження між суспільною небезпечністю діяння і 
його протиправністю – надмірна криміналізація діяння. За умов 
надмірної криміналізації виникає невідповідність між правосвідомістю 
законодавця – з одного боку, і правосвідомістю працівників 
правозастосовних органів та більшості населення – з іншого. Це 

                                                 
1 Див.: Балобанова Д. О. Теорія криміналізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / Д. О. Балобанова. – О., 2007. – 17 с. 
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призводить до повного незастосування або виняткового застосування 
на практиці кримінально-правової норми за значного поширення дій, 
що зазначені у законі як злочини, або до притягнення до 
відповідальності осіб, дії яких формально протиправні, але позбавлені 
необхідного для злочинців рівня суспільної небезпечності. 
Розходження між суспільною небезпечністю діяння і його 
протиправністю може мати місце також і у разі втрати діянням 
характеру суспільно небезпечного внаслідок зміни у соціально-
політичному житті країни при відсутності декриміналізації діяння. 

За умов надмірної криміналізації і несвоєчасної декриміналізації 
діяння, яке втратило необхідний ступінь суспільної небезпеки, 
суспільна небезпечність діяння буде своєрідною нейтралізуючою 
ознакою щодо протиправності. Тобто, відсутність необхідного рівня 
суспільної небезпечності діяння як матеріальної ознаки злочину 
свідчитиме і про відсутність самого злочину. Цим, здебільшого, і 
зумовлено фактичне незастосування значної кількості кримінально-
правових норм чинного КК України за значного поширення дій, 
передбачених статтями Особливої частини. 

Наука КПР виокремлює в суспільній небезпеці якісну і кількісну 
сторони. Стаття 65 КК, визначаючи загальні засади призначення 
покарання, вказує на необхідність врахувати в тому числі й ступінь 
тяжкості вчиненого злочину. Як раз ступінь тяжкості і є кількісною 
стороною суспільної небезпечності. 

Характер суспільної небезпеки визначається тими суспільними 
відносинами, на які вчинене посягання, тобто об’єктом злочину. У 
системі Особливої частини КК злочини розташовані не вільно, а 
залежно від тієї значущості, якою законодавець наділяє різні види 
суспільних відносин. Злочини, що посягають на однорідні суспільні 
відносини, належать до одного типу суспільної небезпечності. Тому 
правомірним є твердження про те, що характер суспільної 
небезпечності визначається місцем, яке злочин займає у системі 
Особливої частини КК. Так, посягання на життя людини мають один 
характер суспільної небезпечності, посягання на власність – інший. 

Кількісна сторона суспільної небезпеки (її ступінь) визначається з 
урахуванням таких обставин: тяжкість заподіяних наслідків, 
особливості посягання (закінчено воно чи ні, вчинене однією особою 
чи групою осіб, який спосіб був застосований при вчиненні злочину 
тощо), характер вини, особливості суб’єкта злочину, тобто конкретні 
прояви ознак злочину. Так, умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 
КК) має вищий ступінь суспільної небезпечності, ніж умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122 КК) чи умисне легке тілесне 
ушкодження (ст. 125 КК); розбій (ст. 187 КК) більш суспільно 
небезпечний, ніж крадіжка (ст. 185 КК), тому що припускає 
застосування для заволодіння чужим майном більш небезпечного 
способу – насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка 
зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. 

Ступінь суспільної небезпеки злочину своє остаточне вираження 
має знаходити у санкції кримінально-правової норми. Для того, щоб 
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порівняти ступінь суспільної небезпечності двох злочинів, слід 
порівняти їх санкції. Чим суворіше покарання передбачає санкція 
статті, тим вищий ступінь суспільної небезпеки злочину. Ступінь 
суспільної небезпечності дає змогу розмежувати один злочин від 
іншого однакового за характером суспільної небезпечності. 

Саме тому Пленум Верховного Суду України у постанові від 24 
жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами 
кримінального покарання» зазначив, що із урахуванням ступеня 
тяжкості, обставин цього злочину, його наслідків і даних про особу 
судам належить обговорювати питання про призначення 
передбаченого законом більш суворого покарання особам, які вчинили 
злочини на ґрунті пияцтва, алкоголізму, наркоманії, за наявності 
рецидиву злочину, у складі організованих груп чи за більш складних 
форм співучасті (якщо ці обставини не є кваліфікуючими ознаками), і 
менш суворого – особам, які вперше вчинили злочини, неповнолітнім, 
жінкам, котрі на час вчинення злочину чи розгляду кримінального 
провадження перебували у стані вагітності, інвалідам, особам похилого 
віку і тим, які щиро розкаялись у вчиненому, активно сприяли 
розкриттю злочину, відшкодували завдані збитки тощо (абз. 2 п. 2 
вказаної постанови)1.  

Кримінальна протиправність – юридичне вираження суспільної 
небезпечності, що одержує відповідну оцінку з боку законодавця в 
нормах Кримінального кодексу. Змістовна сторона злочину має 
яскраво виражену юридичну природу, що виявляється в суворій 
нормативній урегульованості всіх його елементів і ознак. Злочин не 
просто заподіює шкоду суспільним відносинам, але й також прямо 
забороняється КК під загрозою застосування покарання. Наявність 
такої заборони є визнанням найбільшої доцільності використання 
кримінально-правових засобів впливу для запобігання вчиненню 
суспільно небезпечного діяння. Розглядувана ознака закріплює правову 
природу злочину, визначаючи можливість застосування державного 
примуса до особи, яка порушила кримінально-правову заборону. 

Слід також враховувати, що злочин завжди соціально 
детермінований, через що з часом коло діянь, визнаних злочинами, 
може змінюватися. Так, досягнення науки і техніки обумовили 
виникнення нових технологій і, відповідно, посягань, пов’язаних з 
їхнім використанням. Наприклад, поява кредитних карток породила 
можливість вчинення суспільно небезпечних діянь, пов’язаних із ними 
(ст. 200 КК України «Незаконні дії з документами на переказ, 
платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських 
рахунків, обладнанням для їх виготовлення»). 

Протиправність як ознака злочину прямо випливає з принципу 
законності, закріпленого у ст. 3 КК України. Відповідно до цього 

                                                 
1  Про практику призначення судами кримінального покарання : Постанова 

Пленуму Верховного Суду України у від 24 жовтня 2003 року № 7 // Вісник 
Верховного Суду України. – 2003. – № 6. – С. 14–20; 2005. – № 1. – С. 13. 
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принципу будь-який злочин має передбачатися ЗУпКВ. Це є 
вираженням класичної формули «nullum crimen sine lege» – немає 
злочину без вказівки на те в законі. Раніше, у КК УРСР 1926 p., 
допускалася аналогія закону, у зв’язку з чим злочином могло 
визнаватися діяння, що не було прямо передбачене Кримінальним 
кодексом. Такий підхід створював умови для довільного тлумачення 
поняття й ознак злочину і фактично уможливлював порушення прав і 
свобод особи. Сьогодні аналогія закону неприпустима, у зв’язку з чим 
вчинення діяння, не передбаченого КК, не може викликати ніяких 
кримінально-правових наслідків, навіть якщо воно є об’єктивно 
суспільно небезпечним. 

Слід враховувати, що досліджувана ознака злочинного діяння 
припускає забороненість злочину нормами саме ЗУпКВ. Інші 
нормативні акти не можуть регулювати кримінально-правові 
відносини. Вчинене визнається злочином, якщо обставини вчинення 
посягання цілком збігаються з ознаками норми Особливої частини 
Кримінального кодексу. У разі невідповідності юридично значущих 
ознак складу злочину, що мають обов’язковий характер з фактичними 
даними кримінального провадження, діяння не може бути визнано 
злочинним. У разі декриміналізації діяння, тобто виключення певного 
складу злочину із системи КК, воно перестає розглядатися як злочин. У 
цьому разі припиняються всі правові наслідки, що випливають з факту 
його вчинення. 

Винність, як ознака злочину, означає, що суспільно небезпечне 
діяння може розглядатися як злочинне тільки тоді, коли воно є проявом 
внутрішніх психічних процесів, що відбуваються у свідомості людини. 
Традиційним для вітчизняного кримінального права є принцип 
суб’єктивного ставлення у вину. Це означає, що особа підлягає 
відповідальності лише за ті наслідки, які вона передбачала за 
ситуацією, могла і повинна була їх передбачати. Вчиняючи 
антигромадський вчинок, суб’єкт розуміє його фактичну сторону й 
антигромадську спрямованість. При цьому він здатний керувати своєю 
поведінкою і докладає певних зусиль для досягнення шкідливого 
результату чи навпаки, не починає необхідних дій, спрямованих на 
недопущення настання шкоди. Це свідчить про негативне чи 
несумлінне ставлення з боку винного до охоронюваних законом 
суспільних відносин, що є проявом його антисоціальних поглядів. 

Невинне заподіяння шкоди, коли суб’єкт не усвідомлює 
небезпечності вчиненого діяння і не може її усвідомлювати, або не 
здатний керувати своєю поведінкою, виключає можливість настання 
кримінальної відповідальності. Тому, розглядувана ознака злочину 
сприяє забезпеченню принципів справедливості і гуманізму, крім 
випадків застосування примусових заходів до осіб, які завдали шкоди 
невинно, і не мають антигромадських установок. 

Зміст вини утворюють два взаємозалежних елементи – свідомість і 
воля. їх сукупність визначає можливість осмисленої і цілеспрямованої 
поведінки. Відсутність будь-якої з цих ознак виключає кваліфікацію 
вчиненого як злочин. Для права становить інтерес тільки усвідомлена 
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мотивована поведінка, в якій виражається ставлення людини до 
суспільства й охоронюваних законом суспільних відносин. Ця 
обставина характеризує особу винного і визначає його підвищену 
небезпеку. Неусвідомлена чи неконтрольована поведінка суб’єкта, що 
навіть заподіяла істотну шкоду, не виражає його антигромадських 
поглядів і не може бути юридичним фактом, що спричиняє виникнення 
кримінальних правовідносин. Сказане означає, що об’єктивне 
ставлення у вину, тобто застосування покарання за невинне заподіяння 
шкоди неприпустимо. Це положення знаходить своє відображення у ст. 
2 КК України.  

 
5.3. Малозначне діяння 
Вище ми звертали увагу на соціальну природу злочину, що не 

просто передбачається Кримінальним кодексом, але представляє 
високий ступінь суспільної небезпеки, заподіюючи шкоду 
охоронюваним законом суспільним інтересам або створюючи загрозу 
заподіяння такої шкоди. Сказане означає, що встановлення однієї лише 
ознаки кримінальної протиправності вчиненого діяння недостатньо для 
визнання його злочином. У житті мають місце випадки, коли діяння за 
своїми зовнішніми властивостями формально відповідає ознакам 
певного злочину. Втім, незважаючи на зазначену обставину воно не 
може бути визнано кримінальним деліктом, тому що заподіює 
незначну шкоду, розміри якої не дають змоги розглядати вчинене як 
злочинне. 

Тому, ч. 2 ст. 11 КК України встановлює правило, відповідно до 
якого не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і 
містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але 
через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не 
заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі. Слід також враховувати, що 
малозначність діяння поєднує дві обставини: воно (діяння) формально 
заборонено ЗУпКВ і характеризується несуттєвим (малозначним) 
ступенем суспільної небезпеки, заподіюючи незначну шкоду. 

Під суспільною небезпекою злочину розуміється заподіяння 
істотної, великої шкоди або створення реальної загрози її заподіяння. У 
разі вчинення малозначного діяння зазначена ознака відсутня, що 
виключає кваліфікацію вчиненого як злочину. 

Можливість визнання діяння малозначним є завжди питанням 
факту. У такому разі слід враховувати всі обставини кримінального 
провадження у сукупності. Головним фактором, що впливає на оцінку 
вчиненого відповідно до ч. 2 ст. 11 КК України, в усіх випадках є 
розмір реально заподіяної шкоди. Крім розміру заподіяної шкоди слід 
брати до уваги характер небезпеки вчиненого. Так, викрадення 
наркотичних речовин, навіть невеликої вартості, не може бути визнано 
малозначним. У цьому разі суспільна небезпечність названого злочину 
визначається, насамперед, властивостями предмета посягання. 

Крім того, слід враховувати також спосіб учинення діяння, 
знаряддя і засоби, що використовуються винним при вчиненні 

 121 

посягання. Насильницькі способи вчинення злочину, застосування 
зброї або предметів, що використовуються як зброя, виключають 
можливість визнання діяння малозначним. 

Ознаки суб’єктивної сторони також істотно виливають на 
можливість оцінки вчиненого як малозначного діяння. Так, у разі 
необережного заподіяння шкоди ступінь небезпеки посягання істотно 
нижчий порівняно з умисним. Отже, при вчиненні діяння зі злочинною 
самовпевненістю чи злочинною недбалістю створює достатні умови 
для визнання його малозначним, ніж при заподіянні аналогічної шкоди 
з умисною формою вини. Крім того, необхідно звернути увагу на 
мотиви і мету посягання: наявність низинних спонукань і устремлінь 
істотно підвищує ступінь небезпеки вчиненого і може бути 
перешкодою для визнання його незлочинним. 

При вирішенні питання про визнання діяння малозначним в 
обов’язковому порядку слід враховувати спрямованість умислу 
винного. Так, якщо суб’єкт мав намір завдати істотної шкоди, але з 
незалежних від нього причин фактично заподіює невелику, то вчинене 
визнається злочином і кваліфікується як замах на заподіяння великої 
шкоди. Наприклад, винний таємно викрадає з кишені потерпілого 
гаманець, у якому, на його думку, знаходиться велика сума грошей. 
Однак виявляється, що фактично в гаманці є лише одна гривня. У 
цьому випадку, незважаючи на те, що внаслідок діяння реально 
заподіяна невелика шкода вчинене визнається злочином і 
кваліфікується як замах на викрадення великої грошової суми. Це 
обумовлено тим, що винний мав намір завдати значної шкоди, і почав 
виконувати для цього всі залежні від нього дії. За цієї обставини, на 
підставі ст. 13 КК України, зазначені дії визнаються незакінченим 
злочином, завершеним на стадії замаху (ст. 15 КК України), що не 
виключає можливості покладення на винного засобів кримінальної 
відповідальності. 

Правовим наслідком установлення малозначності діяння є 
незлочинність вчиненого завдяки відсутності суспільної небезпеки. 
Отже, особа, яка вчинила подібне діяння, не може бути визнана 
винною у вчиненні злочину і не підлягає кримінальній 
відповідальності. Із зазначеної причини відомості про вчинене не 
вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а отже, 
досудове розслідування не розпочинається. У тому разі, якщо 
кримінальне переслідування вже почалося, кримінальне провадження 
підлягає закриттю на підставі ч. 2 ст. 11 КК України. 

Слід також враховувати, що розглядаючи питання про визнання 
діяння малозначним необхідно брати до уваги фактичні обставини, що 
мали місце безпосередньо в момент його вчинення. У тому разі, якщо 
діяння, будучи об’єктивно суспільно небезпечним у момент його 
реалізації, надалі втрачає зазначену ознаку, воно не може бути визнано 
малозначним. Учинене в такому разі кваліфікується як злочин, однак 
істотне зниження його суспільної небезпеки може бути юридичним 
фактом для звільнення особи від кримінальної відповідальності на 
підставі ст. 48 КК України у зв’язку із зміною обстановки. 
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Встановлюючи ознаки малозначності необхідно відштовхуватися 
тільки від фактичних обставин вчиненого діяння. Інші умови, що 
перебувають за його «межами», не можуть впливати на юридичну 
оцінку вчиненого за ч. 2 ст. 11 КК України. До них належать: сімейний 
стан винного, наявність позитивних характеристик тощо. Інші фактори 
враховуються при розгляді можливості звільнення винного від 
кримінальної відповідальності, призначенні покарання, застосуванні 
умовно-дострокового звільнення. Однак впливати на можливість 
визнання вчиненого малозначним вони не можуть. 

 
5.4. Поняття і види категорій злочинів 
Спектр проявів і форм суспільно небезпечної діяльності людини 

дуже широкий. Тому, законодавство про кримінальну відповідальність 
передбачає достатньо великий перелік злочинних діянь, що 
відрізняються між собою за спрямованістю посягання, способом 
зовнішнього прояву, суб’єктивною стороною, моментом закінчення, 
характером і ступенем суспільної небезпечності тощо. Однак 
вирішення багатьох питань кримінально-правового характеру залежить 
від властивостей окремого злочину. На цій підставі особливого 
значення набуває питання категоризації злочинів, коли будь-який 
кримінальний делікт може бути віднесений до певного виду залежно 
від властивостей, що його характеризують. 

Категорія взагалі означає певну групу явищ, відособлених від 
інших індивідуальними ознаками. У теорії кримінального права 
класифікація злочинів здійснюється за різними підставами. Основою 
поділу злочинів на види є: об’єкт посягання (злочини проти життя та 
здоров’я особи, власності, громадського порядку тощо), конструкція 
об’єктивної сторони (матеріальний, формальний і усічений склад), 
форма і вид вини (умисний чи необережний злочин), ознаки суб’єкта 
(службові, військові злочини). Названі критерії мають теоретичний 
характер, але, водночас, становлять особливий інтерес для правової 
статистики, правозастосовної практики, дозволяючи чітко 
класифікувати вчинене залежно від певної властивості. 

Найважливіше значення має законодавча класифікація злочинів, 
тобто віднесення злочинів до тих чи інших груп, їх об’єднання у такі 
групи, яке здійснюється самим законодавцем. Така класифікація має 
практичне значення, тобто є основою застосування кримінально-
правових і кримінальних процесуальних норм. КК 2001 року вперше на 
законодавчому рівні закріпив класифікацію злочинів залежно від 
ступеня тяжкості. Стаття 12 КК виділяє злочини невеликої тяжкості, 
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 

У КК 1960 року називалися окремі злочини залежно від ступеня і 
характеру суспільної небезпечності. Так, у ст. 71 КК давався вичерпний 
перелік злочинів, які законодавцем були віднесені до тяжких. 
Показником характеру і ступеня суспільної небезпечності, як правило, 
було покарання, що зазначалося у санкції відповідної кримінально-
правової норми. Крім категорії тяжких, безпосередньо в КК називалися 
ще дві групи злочинів: особливо тяжкі злочини (статті 24 і 25 КК 1960 
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р.) та злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки (статті 
10, 51 КК 1960 р.). 

Згідно зі ст. 12 КК 2001 року «злочином невеликої тяжкості є 
злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше двох років, або інше, більш м’яке покарання за 
винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочином 
середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання 
у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 
п’яти років. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі 
на строк не більше десяти років. Особливо тяжким злочином є злочин, 
за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 
двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
позбавлення волі на строк понад десять років або довічного 
позбавлення волі». При цьому ступінь тяжкості злочину, за вчинення 
якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та 
позбавлення волі, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України визначається 
виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого 
за відповідний злочин. 

Виходячи із законодавчої класифікації, до злочинів невеликої 
тяжкості слід віднести такі, як: побої і мордування (ч. 1 ст. 126 КК); 
погроза вбивством (ч. 1 ст. 129 КК); зараження венеричною хворобою 
(ч. 1 ст. 133 КК); обман покупців та замовників (ст. 225 КК) та ін. 
Злочинами середньої тяжкості є, наприклад, умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження (ст. 122 КК); зараження вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130 КК); 
незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад 
здоров’я, безплідність або смерть потерпілої (ч. 2 ст. 134 КК); 
знищення або пошкодження лісових масивів (ч. 1 ст. 245 КК) та ін. 
Тяжкі злочини – це, наприклад, умисне тяжке тілесне ушкодження 
(ст. 121 КК); захоплення заручників (ст. 147 КК); терористичний акт (ч. 
1 ст. 258 КК) та ін. До особливо тяжких злочинів, відповідно до КК 
України, слід віднести: державну зраду (ст. 111 КК); умисне вбивство 
(ст. 115 КК); створення злочинної організації (ст. 255 КК); бандитизм 
(ст. 257 КК) та ін. 

Ця класифікація відображає сучасне ставлення науки 
кримінального права до розглядуваного питання, вона виокремлює 
категорії злочинів залежно від ступеня тяжкості, що знаходить своє 
відображення в санкції статті КК. При цьому наука кримінального 
права виходить з того, що розмір покарання, передбачений санкцією 
порушеної кримінально-правової норми, у скороченій формі відбиває 
ступінь суспільної небезпеки злочину і дає можливість порівнювати 
ступінь суспільної небезпеки різних злочинів. У той же час чітко 
визначений розмір покарання у санкціях статей не залишає можливості 
для судового розсуду при віднесенні злочину до тієї чи іншої категорії. 
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Додатковим показником, що допомагає точніше класифікувати 
злочини, є форма вини. Так, злочини невеликої тяжкості, середньої 
тяжкості і тяжкі можуть бути як умисні, так і необережні. Особливо 
тяжкі злочини можуть вчинятися тільки умисно. 

Значення розподілу злочинів на категорії залежно від ступеня 
тяжкості має не тільки теоретичний, але й практичний характер. 
Віднесення діяння, що вчинено особою, до тієї чи іншої категорії 
впливає на визначення виду установи відбування покарання у виді 
позбавлення волі (у статті 86 КВК зазначено, що вид колонії, в якій 
засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, визначається 
ДПтС України). Це питання регулюється Інструкцією про порядок 
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, 
засуджених до позбавлення волі. Наприклад, підпунктом 2.2 цієї 
Інструкції встановлено, що до виправних колоній мінімального рівня з 
полегшеними умовами тримання із СІЗО направляються особи, 
засуджені вперше до позбавлення волі за злочини, вчинені з 
необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості1). 

Ступінь тяжкості злочину впливає на визначення розміру 
покарання при призначенні покарання за сукупністю злочинів (ст. 70 
КК) та за сукупністю вироків (ст. 71 КК), на правила умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК), 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням 
строків давності (ст. 49 КК); звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК України); 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 
винного з потерпілим (ст. 46 КК України); звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК 
України); звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі 
зміною обстановки (ст. 48 КК України); звільнення від покарання та 
його відбування (ст. 74 КК України); звільнення від відбування 
покарання з випробуванням (ст. 75 КК України); звільнення від 
відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 
виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК України); погашення та 
зняття судимості (статті 89 і 91 КК). 

 
5.5. Злочини та інші правопорушення 
Злочин є різновидом правопорушення, однак його слід відрізняти 

від кримінальних проступків, введення яких передбачено КПК 
України, цивільно-правових деліктів, адміністративних правопорушень 
і дисциплінарних проступків. 

Головною відмінністю злочину від інших правопорушень 
визнається характер протиправності, суспільної небезпечності та 

                                                 
1  Про  затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та 

переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : 
Наказ Міністерства юстиції України від 08.02.2012 № 222/5 // Офіційний вісник 
України. – 2012. – № 14. – Ст. 524. 
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система кримінально-правових засобів впливу на особу, яка його 
вчинила. Злочини завжди порушують заборони, що містяться в нормах 
Кримінального кодексу України. Інші правопорушення виступають 
проти норм інших галузей українського права, не тільки законів, але й 
ще підзаконних нормативно-правових актів. Наслідком вчинення 
злочину є застосування самого суворого заходу державного примусу – 
покарання з наступною судимістю. Інші правопорушення 
супроводжуються менш жорсткими засобами впливу та стану 
судимості за собою не тягнуть. 

Деякі злочини посягають на такі суспільні відносини, на які інші 
правопорушення посягати не можуть (життя та здоров’я людини, 
основи національної безпеки, мир та безпека людства). Характер 
суспільної небезпеки, який визначається об’єктом посягання, дає 
можливість віднести такі діяння лише до злочинів. Труднощів у 
розмежуванні злочинів та інших деліктів при цьому не виникає. 

Необхідність визначення критеріїв розмежування злочинів та 
інших правопорушень виникає при наявності суміжних (різних, а іноді 
аналогічних) правопорушень, що відносяться до кримінального та 
інших галузей права, але посягають на один об’єкт. За своїми 
об’єктивними ознаками кримінальні проступки та адміністративні 
правопорушення зовні схоже зі злочином.  

У чинному законодавстві поки що нормативно закріплене поняття 
«злочину», а легального визначення поняття «кримінальне 
правопорушення» поки що не існує. Не тільки злочин, але й 
кримінальний проступок буде складати поняття «кримінальне 
правопорушення». У березні 2012 року народним депутатом 
В. Д. Швецем до Верховної Ради України було внесено законопроект, 
яким пропонувалося ввести інститут кримінального проступку 1 , 
створивши при цьому єдиний Карний кодекс. Одночасно 
альтернативний законопроект було внесено групою народних депутатів 
України2. Згодом було запропоновано проект Закону України «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення 
інституту кримінальних проступків» (нова редакція), який було 
включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України 
сьомого скликання Постановою Верховної Ради № 739-VII від 
06.02.2014. 

З точки зору теорії кримінального права та законодавчої техніки, 
безумовно, простіше підготувати єдиний кодифікований акт, в якому 

                                                 
1 Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012 / 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511-=42733. Час доступу: 25 серпня 2012 року. 

2 Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
запровадження інституту кримінальних проступків» / Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?id=&pf3511=42706. 
Час доступу: 25 серпня 2012 року. 
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чітко розмежувати злочини та кримінальні проступки. Це пов’язано, 
перш за все з тим, що більшість інститутів (підстава відповідальності, 
суб’єкт правопорушення, стадії, співучасть, множинність і т.д.) є 
схожими як щодо злочинів, так і щодо кримінальних проступків, що 
створює передумови для виділення спільної Загальної частини. Проте 
будь-які зміни в законодавстві мають бути спрямовані на їх ефективне 
практичне застосування. У зв’язку із цим, вбачається, що з точки зору 
правозастосовного рівня кримінально-правової політики, слід 
створювати окремі законодавчі акти щодо кримінальних проступків та 
внесення змін до чинного Кримінального кодексу України шляхом 
вилучення з нього відповідних діянь, які набувають статусу 
кримінальних проступків. Таке розмежування значно спростить 
застосування вказаних нормативних актів на практиці, що 
зумовлюється низкою процедурних причин: різна правова процедура 
досудового розслідування та судового розгляду, і, зрештою, різні 
суб’єкти процесуальної діяльності. Крім того, стаття 3 КПК України 
також визначає законами України про кримінальну відповідальність 
акти законодавства України, які встановлюють кримінальну 
відповідальність. 

Що стосується самого поняття, а, відповідно, і встановлення 
переліку кримінальних проступків, то підходи у вказаних 
законопроектах суттєво різняться між собою. Так, згідно із 
законопроектом, внесеним групою народних депутатів України, 
кримінальний проступок – це діяння, за яке передбачено покарання у 
вигляді громадських робіт, або інше, більш м’яке покарання за 
винятком основного покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За законопроектом 
В. Д. Швеця кримінальним правопорушенням є передбачене КК 
України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом кримінального правопорушення. Кримінальними 
правопорушеннями є злочини та кримінальні проступки. Злочином є 
передбачене Книгою 1 (Про злочини) Особливої частини КК України 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 
суб’єктом злочину. Кримінальним проступком є передбачене Книгою 2 
(Про кримінальні проступки) Особливої частини КК України суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
кримінального проступку. 

Так чи інакше, але Закон України «Про кримінальні проступки» 
з’явиться найближчим часом і до нього будуть включені проступки за 
рахунок віднесення до них окремих злочинів та адміністративних 
деліктів. Невипадково у Концепції реформування кримінальної юстиції 
України зазначається, що з метою реформування законодавства про 
кримінальну відповідальність певну частину злочинів необхідно би 
було трансформувати в кримінальні проступки, обмежити сферу 
застосування покарань, пов’язаних із позбавленням волі, замінивши їх, 
наприклад штрафними санкціями. До того ж адміністративно-деліктна 
доктрина незалежної України залишилися з великою кількістю 
атавізмів радянського права, пріоритетом якого був захист виключно 
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інтересів держави, не враховуючи положення Конституції України, у 
якій зазначається, що забезпечення прав та свобод фізичних осіб є 
головним завданням держави. Тому слід погодитися з думкою 
більшості фахівців з адміністративного права, що під 
адміністративною відповідальністю слід розуміти відповідальність 
адміністрації (суб’єкта владних повноважень) перед фізичними або 
юридичними особами. 

Необхідно враховувати також ту обставину, що переважна 
більшість норм, які містяться у адміністративно-деліктному 
законодавстві України, за своїм походженням, та за своєю природою є 
кримінально-правовими: по-перше, виникнення інституту 
адміністративної відповідальності у 20-ті роки ХХ століття було 
обумовлено ідеологічними міркуваннями радянських політологів та 
ідеологів, які намагались довести зверхність соціалістичної держави 
над капіталістичним суспільством, шляхом зниження рівня 
злочинності, декриміналізувавши найпоширеніші суспільно-небезпечні 
явища (дрібна крадіжка, дрібне хуліганства тощо) 1 ; по-друге, всі 
інститути Загальної частини КУпАП (за винятком адміністративних 
стягнень) запозичені з кримінального права; по-третє, адміністративно-
деліктне законодавство містить норми кримінально-правового 
характеру. Так, наприклад, О. А. Банчук вважає, що КУпАП містить 
приблизно 56 складів адміністративних правопорушень кримінально-
правового характеру2. Ці проступки не є адміністративними, оскільки 
відносини, що охороняються адміністративно-правовими нормами, не 
мають ніякого відношення до державного управління або місцевого 
самоврядування. Але це і не злочини, так як вони не несуть в собі 
великої суспільної небезпеки, виникає запитання, з яким видом 
правопорушень в цьому випадку ми маємо справу. Він пропонує 
звернутись до досвіду зарубіжних країн, та ввести у в українське 
законодавство такі види протиправних діянь, кримінальні проступки 
поряд з проступками адміністративними та злочинами. Це б 
відповідало закономірностям класифікації протиправних діянь, а також 
дозволило б врахувати всі особливості встановлення як матеріальних 
так і процесуальних правовідносин 3 . По-четверте, адміністративно-

                                                 
1 Колпаков В. К. Теоретичні засади реформування адміністративно-деліктного 

законодавства. Проблеми систематизації законодавства України про 
адміністративні правопорушення / В. К. Колпаков // Проблеми систематизації 
законодавства України про адміністративні правопорушення : матеріали 
міжнародної наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (7–8 грудня 2006). – Сімферополь, 2006. – 
Ч. 2. – С. 31. 

2 Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції 
реформування в Україні / автор-упорядник О. А. Банчук. – К. : Книги для бізнесу, 
2007. – С. 135–137. 

3 Коліушко І. Б. До проблеми відмежування адміністративних проступків від 
проступків, що підпадають під юрисдикцію суду / І. П. Голосніченко, 
І. Б. Коліушко // Право України. – 2001. – № 3. – С. 39–42. 
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деліктне законодавство містить непритаманні адміністративній 
відповідальності стягнення, які носять репресивний характер, а саме: 
адміністративний арешт, виправні та громадські роботи, а також 
конфіскація майна. Прийняття закону про кримінальні проступки дасть 
змогу усунути протиріччя щодо існування одночасно у двох різних 
галузях права, одного й того ж за сутністю та правовою природою 
покарання, як арешт, виправні та громадські роботи1. 

Вчені по-різному намагаються визначити поняття «кримінальний 
проступок». Так, П. Л. Фріс вважає, що словосполучення 
«кримінальний проступок» є недоречним і використовує термін 
«кримінальна провина»2. Під кримінальною провиною, на його думку, 
слід розуміти «суспільно шкідливе, протиправне, винне діяння (дія чи 
бездіяльність), вчинене фізичною або юридичною особою, а також 
організаційним утворенням, що не має статусу юридичної особи, але 
наділене правом діяти від свого імені, за яке цим Кодексом 
передбачена відповідальність»3. М. І. Хавронюк вказує, що криміналь-
ним проступком (проступком) слід визнати передбачене Загальною 
частиною та Книгою 2 Особливої частини КК України суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
проступку, за відсутності у цьому діянні ознак злочину4. 

Поки не вирішено питання про введення інституту кримінального 
проступку у ЗУпКВ на практиці досить спірним є питання про 
розмежування екологічних злочинів та адміністративних проступків, 
оскільки близько 60% норм екологічного права, що містяться в КК 
України, подібні до норм адміністративного законодавства. Об’єктивні 
ознаки екологічного злочину й адміністративного правопорушення 
виявляють схожість і полягають у порушенні тих самих правил: 
рибальства, полювання, заготівлі деревини, розробки надр, дотримання 
пожежної безпеки в лісах, збереження чистоти водяного і повітряного 
басейнів тощо. Тому при розслідуванні екологічних злочинів органи 
досудового слідства і суди найчастіше допускають юридичні помилки. 
Звідси, вирішення питання про розмежування екологічних злочинів і 
адміністративних правопорушень спрощується, коли фактори, що 
впливають на ступінь суспільної небезпеки правопорушень, 

                                                 
1 Кашкаров О. О. Передумови реформування Кримінального кодексу України 

та створення законодавства про кримінальні проступки / О. О. Кашкаров // Форум 
права. – 2009. – № 1. – С. 236–241. 

2  Фріс П. Л. Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного 
закріплення / П. Л. Фріс // Право України. – 2011. – № 9. – С. 42–49. 

3 Там само. – С. 48. 
4  Хавронюк М. І. Концепцією визначено: адміністративні проступки, 

кримінальні проступки, злочини. Настав час розмежувати / М. І. Хавронюк // 
Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення 
законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. 
Борисов (заст. голов. ред.) [та ін.]. – X. : Право, 2012. – C. 184. 
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ураховуються законодавцем безпосередньо в диспозиціях кримінально-
правових норм1. 

Тому необхідно звернути також увагу й на ту обставину, що 
злочини та «парні» їм адміністративні правопорушення називаються 
однаково. Важливим є не тільки термінологічний збіг, хоча він, сам по 
собі, достатньо красномовний. Набагато важливіше те, що в подібних 
сполученнях відповідні адміністративні правопорушення, з одного 
боку, і злочини – з іншого, посягають на однакові об’єкти, вчиняються 
в тих самих середовищах, тими ж самими суб’єктами, з однаковими 
формами вини. Збігаються, а нерідко повністю ідентичні способи й 
обставини їх вчинення, причини й умови (що особливо важливо з 
точки зору кримінології, теорії і практики запобігання злочинам). 

Тому своєчасне усунення правоохоронними органами порушень 
закону, кваліфікованих за ступенем суспільної небезпечності як 
адміністративні правопорушення, які з кримінологічної точки зору 
правомірно розглядати як передзлочинну поведінку, підриває саме 
підґрунтя, джерела відповідних злочинів. Наприклад, на конкретному 
об’єкті в результаті порушення посадовою особою правоохоронного 
органу адміністративного переслідування відносно службових осіб 
припиняють такі адміністративні правопорушення, як самовільне 
випалювання рослинності або її залишків (ст. 771 КУпАП). Очевидно, 
що ця протиправна діяльність, будучи вчасно не припиненою, при її 
продовженні та настанні шкідливих наслідків, передбачених ст. 245 КК 
України (знищення або пошкодження лісових масивів, зелених 
насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших 
таких насаджень), могли би призвести до вчинення вже не 
адміністративних порушень, а кримінально караних діянь. 

Із кримінологічної точки зору, у подібних випадках, коли вна-
слідок, наприклад, принесення протестів, внесення подань або 
письмових приписів природоохоронним прокурором про усунення 
порушень закону, порушення адміністративного провадження, інших 
заходів прокурорського реагування, відбувається переривання дії 
такого виду кримінологічної детермінації, як зв’язок станів: 
припиненням адміністративних правопорушень вдається попередній 
розростання їх до великих розмірів, заподіяння ними великої шкоди, 
настання тяжких наслідків, набуття інших ознак відповідних злочинів. 

При цьому слід вказати, що Кодекс про адміністративні 
правопорушення як одну з попередніх умов покладення 
адміністративної відповідальності передбачає відсутність у вчиненому 
порушенні ознак складу злочину. Кодекс Української PCP про 
адміністративні правопорушення встановлює пріоритет кримінальної 
відповідальності відносно відповідальності адміністративної. Так, 
відповідно ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність за 

                                                 
1  Див.: Митрофанов І. І. Довкілля під охороною закону про кримінальну 

відповідальність : [монографія] / І. І. Митрофанов, В. В. Локтіонова. – Кременчук : 
Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. – С. 70–81. 
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правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці 
порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до 
чинного законодавства кримінальної відповідальності. Основні ознаки, 
що надають можливість розмежувати екологічний злочин і 
адміністративний проступок, наводяться, як правило, у Кримінальному 
кодексі України. Це – повторність вчинення екологічного 
правопорушення, наявність умислу, систематичність, тяжкість на-
слідків, які свідчать про підвищену небезпеку, та інші. Так, порушення 
правил щодо боротьби з хворобами та шкідниками рослин 
кваліфікується як злочин (ст. 247 КК України), якщо таке діяння 
спричинило тяжкі наслідки. Якщо таких наслідків немає, діяння 
кваліфікується як адміністративне правопорушення (ст. 105 КУпАП). 
Стаття 240 КК України передбачає відповідальність за порушення 
встановлених правил охорони або використання надр, якщо це 
створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля. Якщо 
вказаної небезпеки немає, порушення правил охорони надр тягне 
адміністративну відповідальність (статті 57, 58 КУпАП). КК має 
застосовуватися за найнебезпечніші правопорушення, кримінальна 
репресія не може бути масовою, а протидія екологічним злочинам не 
повинна перетворитися в кампанійщину. У спірних випадках 
конкуренції кримінально-правових і адміністративно-правових норм 
перевага повинна віддаватися адміністративно-правовій нормі. Такий 
висновок ґрунтується на принциповому положенні кримінального 
права, що всі сумніви мають тлумачитися на користь винного. 

За вчинення адміністративних правопорушень до винних 
застосовуються передбачені КУпАП адміністративні стягнення. 
Основним видом адміністративного стягнення за порушення 
екологічних вимог на практиці є штраф. Суб’єктами застосування 
адміністративної відповідальності є визначене КУпАП коло органів 
(посадових осіб), уповноважених розглядати справи про 
адміністративні правопорушення: місцеві суди; органи санітарно-
епідеміологічної служби, органи держкомзему, органи рибохорони, 
органи лісового господарства, органи Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища та інші, їх підвідомчість 
розмежована в розділі 3 КУпАП. 

Отже, у КК України основою розмежування екологічного злочину 
та проступку найчастіше визнається розмір заподіяної шкоди, а також 
місце, спосіб учинення злочину, в деяких випадках – предмет злочину, 
форма вини та інші ознаки складу. 

У теорії переважає позиція, відповідно до якої злочини й 
адміністративні правопорушення розмежовуються за ступенем 
суспільної небезпечності чи «шкідливості». Однак самі ці ступені в 
кількісному відношенні не визначені ні в літературі, ні в законі, і 
зробити це уявляється неможливим, оскільки математично точними, 
чітко визначеними чисельними вираженнями сутність злочину і 
адміністративного правопорушення виразити не можна. Саме тому 
І. П. Голосніченко зазначає, що поняття «шкідливість», виступає в ролі 
родового щодо поняття «небезпечність». Проступки мають різний 
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ступінь шкідливості, він (ступінь) може підвищуватись і сягати нової 
якості суспільної небезпечності1. 

Кодекс про адміністративні правопорушення як одну з попередніх 
умов покладення адміністративної відповідальності передбачає 
відсутність у вчиненому порушенні ознак складу злочину. КУпАП 
встановлює пріоритет кримінальної відповідальності відносно 
відповідальності адміністративної. Так, відповідно ч. 2 ст. 9 КУпАП 
адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим 
Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть 
за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної 
відповідальності. Основні ознаки, що надають можливість 
розмежувати злочин і адміністративний проступок, наводяться, як 
правило, у КК України. Це – повторність вчинення правопорушення, 
наявність умислу, систематичність, тяжкість наслідків, які свідчать про 
підвищену небезпеку, та інші. Так, порушення правил щодо боротьби з 
хворобами та шкідниками рослин кваліфікується як злочин (ст. 247 КК 
України), якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки. Якщо таких 
наслідків немає, діяння кваліфікується як адміністративне 
правопорушення (ст. 105 КУпАП)2. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Визначте поняття злочину.  
2. Які проблеми визначення поняття злочину існують в теорії 

кримінального права? 
3. Які ознаки характеризують поняття злочину? 
4. Охарактеризуйте суспільну небезпечність як ознаку злочину. 
5. У чому полягає взаємозв’язок суспільної небезпечності та 

криміналізації і декриміналізації суспільно небезпечних діянь? 
6. Що означає кримінальна протиправність як ознака злочину? 
7. Дайте поняття класифікації злочинів у кримінальному праві. 
8. Які види злочинів за ступенем тяжкості виділяє КК України? 
9. Як співвідносяться злочини та інші правопорушення? 
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6.1. Поняття і значення складу злочину 
У попередній темі нами були розглянуті питання поняття та ознак 

злочину, що визначають загальні властивості злочинної діяльності. 
Однак для того, щоб покласти на особу кримінальну відповідальність, 
недостатньо встановити у вчиненому загальні властивості злочинного 
діяння. Поняття злочину відображає загальні риси кримінального 
делікту, але не розкриває особливостей конкретного виду злочинного 
посягання. У свою чергу, для покладення на суб’єкта засобів 
кримінальної відповідальності за вчинене суспільно небезпечне діяння, 
необхідно вказати, яке саме злочинне діяння відбулося і якою 
конкретною нормою Особливої частини КК воно передбачено. 

Тому в теорії кримінального права поряд з поняттям злочину 
традиційно розглядається така кримінально-правова конструкція як 
склад злочину, що визначає ознаки окремого кримінально делікту. 

Проблеми, пов’язані складом злочину, досліджували такі вчені, як: 
М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Я. М. Брайнін, Ф. Г. Бурчак, 
Ю. А. Валова, П. А. Воробей, С. В. Гончаренко, В. П. Ємельянов, 
М. П. Карпушин, М. Й. Коржанський, В. І. Курляндський, 
П.С. Матишевський, В. О. Навроцький, А. О. Пінаєв, В. В. Сташис, 
С. А. Тарарухін, В. Я. Тацій, А. Н. Трайнін, М. І. Хавронюк, 
С. С. Яценко та інші відомі вчені. 

Усі без винятку стадії кваліфікації злочинів нерозривно пов’язані 
зі складом злочину, при визначенні якого більшість учених 
дотримуються нормативістського підходу як законодавчої моделі 
злочину. Так, І. Я. Гонтарь вказує, що склад злочину міститься в законі 
про кримінальну відповідальність у вигляді опису ознак суспільно 
небезпечного діяння, як не сукупність ознак, установлених у законі, а 
як опис цієї сукупності ознак. Оскільки ж норма не може бути 
підставою кримінальної відповідальності, то можна зробити 
категоричний висновок про те, що питання про склад злочину як 
підставу кримінальної відповідальності взагалі має бути зняте1. 

Поняттям складу злочину юристи користуються як для позначення 
сукупності ознак, що характеризують певний злочин за законодавством 
про кримінальну відповідальність, так і для позначення конкретного 
діяння, що відповідає цим ознакам2. У зв’язку з цим стає зрозумілим, 

                                                 
1 Гонтарь И. Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в 

уголовном праве: вопросы теории и правотворчества / И. Я. Гонтарь. – 
Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1997. – С. 10. 

2  Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному 
праву / А. А. Пионтковский. – М. : Госюриздат, 1961. – С. 120. 
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що за останні п’ятдесят років вченим-криміналістам не вдалося 
усунути розглянуту подвійність у визначенні поняття «склад злочину». 

Якщо розглядати склад злочину як законодавчу абстракцію, 
інформаційну модель, то виникає питання, чому при з’ясуванні 
конкретних елементів (об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, 
суб’єктивної сторони) та їх ознак складу ніхто не згадує про їхню 
інформаційну модельність і законодавчу абстрактність. З цього можна 
дійти висновку, що система – склад злочину є законодавчою 
абстракцією, а її складові (елементи та їх ознаки) – реальні категорії. 
Такий підхід до розв’язання проблеми складу злочину не узгоджується 
з теорією систем і гносеологією. 

В. О. Навроцький вважає, що склад злочину є «юридичною 
конструкцією, виробленою теорією кримінального права». Він 
пропонує визнати неправильним використання формули «склад 
злочину, передбачений законом». ЗУпКВ визначає злочин, а не склад 
злочину 1 . Однак відповідно до ч. 3 ст. 3 КК України злочинність 
діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки 
визначаються тільки цим Кодексом. Тобто, закон чітко встановлює, що 
всі ознаки злочинного діяння мають бути передбачені КК. При цьому 
ні про яку абстракцію у законі не йдеться. Думку В. О. Навроцького 
підтримують й інші вітчизняні вчені2.  

На відміну від нормативістського підходу до визначення поняття 
«склад злочину» концепція реального складу злочину виходить із того, 
що ним є структуроване за чотирма підсистемами ядро (основа, 
сутність) злочину, що складається з обов’язкових елементів, які 
наповнюють конкретним змістом суспільну небезпечність діяння, 
ознаки яких сформульовані в диспозиціях кримінально-правових норм 
Загальної та Особливої частин КК. Склад злочину така ж реальність, як 
і злочин, ядром якого він є. На питання: склад чого? – ми відповідаємо: 
злочину, тобто ми говоримо про наявність або відсутність складу не 
закону про кримінальну відповідальність, а злочину3. 

Для обґрунтування цієї думки можна навести приклад, виходячи з 
положень Кримінального кодексу України. Так, відповідно до ч. 2 
ст. 17 КК особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до 

                                                 
1 Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації : 

[монографія] / В .О. Навроцький. – К. : Атіка. – 1999. – С. 136. 
2 Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / Т. М. Марітчак. – Л., 2003. – 16 с.; Созанський Т. І. 
Кваліфікація сукупності злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 
юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право» / Т. І. Созанський. – Л., 2009. – 20 с. 

3  Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : [лекции по 
спецкурсу «Основы квалификации преступлений»] / Н. Ф. Кузнецова ; науч. ред. и 
предисл. академика В. Н. Кудрявцева. – М. : Издательский Дом «Городец», 2007. – 
C. 11. 

 135 

кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо 
фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. Отже, 
склад злочину міститься в діянні. Аналогічно слід тлумачити норми 
Особливої частини КК, в яких законодавець формулює підстави та 
умови спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності. 
Так, згідно з ч. 2 ст. 2583 КК звільняється від кримінальної 
відповідальності за діяння, передбачене частиною першою цієї статті, 
особа, крім організатора і керівника терористичної групи чи 
терористичної організації, яка добровільно повідомила 
правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, 
сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку із 
створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в її діях 
немає складу іншого злочину. Тобто, не юридична абстракція, не 
інформаційна модель міститься в діянні особи. 

Наприкінці ХІХ століття та в перші роки радянської доби науковці 
визначали склад злочину як сукупність ознак (елементів), що 
утворюють цей злочин 1 . При цьому вчені не протиставляли склад 
злочину та злочин і використовували ці поняття як синоніми. Вже 
після 1950 р. почався процес розмежування складу як реального 
структурованого ядра злочину, з одного боку, і законодавчої 
абстракції, теоретичної конструкції, інформаційної моделі – з іншого. 

Склад – ознака протиправності злочину, протиправність – 
протиріччя порядку в цілому. Діяння може містити склад злочину, 
навіть бути винним, але не визнаватися злочином, оскільки за оцінкою 
суду воно не суперечить правопорядку в цілому2. Зведення складу 
злочину до протиправності з неминучістю призводить до роздвоєння 
підстав кримінальної відповідальності на юридичну (склад) і соціальну 
(суспільна небезпека). Ю. І. Ляпунов критикує таку точку зору. Разом з 
тим вона досить поширена серед сучасних теоретиків кримінального 
права, які підтримують нормативістську концепцію складу злочину 
всупереч назві та приписам ст. 2 КК, за якою підставою кримінальної 
відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, 
яке містить склад злочину, передбаченого КК України.  

Отже, склад злочину – це структуроване за чотирма 
підсистемами ядро (основа, сутність) злочину, що складається з 

                                                 
1  Герцензон А. А. Уголовное право. Часть общая : [учеб. пособ.] / 

А. А. Герцензон. – М. : РИО ВЮА, 1948. – C. 282; Кистяковский А. Ф. 
Элементарный учебник общего уголовного права. Общая часть / 
А. Ф. Кистяковский. – К. : Университетская типография, 1875. – Том 1. – C. 59; 
Таганцев Н. С. Курс русского уголовного права [текст] / Н. С. Таганцев. – С.-Пб. : 
[б. и.], 1874. – Книга 1-я, ч. общая : Учение о преступлении. – С. 5; Уголовное 
право. Общая часть : [учебник] / А. А. Герцензон, Н. Д. Дурманов, М. М. Исаев [и 
др.] ; под ред. А. А. Герцензон, Б. С. Ошеровича, А. А. Пионтковского. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. – C. 41. 

2 Кузнецова Н. Ф. Уголовное право ФРГ / Л. Вельцель, Н. Ф. Кузнецова. – М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 214 c. 
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обов’язкових елементів, які наповнюють конкретним змістом 
суспільну небезпечність діяння (дії або бездіяльності), об’єктивні і 
суб’єктивні ознаки яких сформульовані в диспозиціях кримінально-
правових норм Загальної та Особливої частин КК України.  

У законі склад злочину знаходить своє відображення у статтях 
Особливої частини КК, вказуючи на основні ознаки складу злочину, 
що закріплюються нею, визначаючи його найзначущі юридичні 
властивості. Слід також враховувати, що склад злочину не може 
існувати поза нормами Особливої частини ЗУпКВ і передбачатися 
іншими правовими актами. Повністю закріпити всі елементи та ознаки 
окремого складу злочину в статтях Особливої частини неможливо, 
тому що вони є складною взаємозалежною системою. Норми ОЧ КК 
закріплюють основні конструктивні ознаки складу: спосіб учинення, 
характер і розмір наслідків, мотив і мету злочинного посягання, ознаки 
спеціального суб’єкта. Інші елементи складу регламентуються 
нормами Загальної частини КК, а також загальноприйнятими 
положеннями судової практики та науки кримінального права. Так, 
ознаки суб’єкта злочину закріплені в розділі VI Загальної частини КК 
України. Багато питань, пов’язаних з визначенням форми і виду вини, 
також містяться в нормах Загальної частини. 

Крім того, при тлумаченні окремих елементів складу злочину 
використовуються положення теорії кримінального права і 
правозастосовної практики. Наприклад, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України 
передбачає таку кваліфікуючу ознаку як убивство, вчинене з 
особливою жорстокістю. Однак її поняття в законі не розкривається. 
На цій підставі в п. 8 Постанови ПВСУ «Про судову практику в 
справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лютого 2003 
р. вказується, що умисне вбивство визнається вчиненим з особливою 
жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК), якщо винний, позбавлявши 
потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому особливих фізичних 
(шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень, тортур, 
мордування, мучення, в тому числі з використанням вогню, струму, 
кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного 
болю, тощо), психічних чи моральних (шляхом зганьблення честі, 
приниження гідності, заподіяння тяжких душевних переживань, 
глумління тощо) страждань, а також, якщо воно було поєднане із 
глумлінням над трупом або вчинювалося в присутності близьких 
потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими діями завдає 
останнім особливих психічних чи моральних страждань1.  

Склад злочину утворює певна сукупність юридично значущих 
елементів і ознак, об’єднаних у єдину систему. Усього до складу 
злочину входить чотири основних елементи: об’єкт злочину, 
об’єктивна сторона злочину, суб’єктивна сторона злочину, суб’єкт 

                                                 
1  Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / 

Верховний Суд України ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 
С. 225. 
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злочину. Усі ці елементи є обов’язковими, відсутність якого-небудь з 
них виключає наявність у вчиненому складу злочину. Елементи складу 
злочину описуюють лише ті ознаки, що мають юридичне значення і 
впливають на кваліфікацію. Інші обставини (погода під час скоєння 
злочину, ріст злочинця, його одяг тощо) не мають правових 
властивостей, і відображення в складі злочину не знаходять. Склад 
злочину, на думку А. Н. Трайніна, вміщує всі ті ознаки (елементи), 
сукупність яких законодавець вважає необхідним для даної дії (без-
діяльності) як суспільно небезпечної..., а тому кримінально караної1.  

Основні елементи складу злочину нерозривно пов’язані між 
собою. Кожний взаємодіє з іншими, доповнюючи їх. Так, об’єкт 
злочину знаходиться в тісному зв’язку із суб’єктивною стороною, і, у 
деяких випадках залежить від мети, яку переслідує винний. Наприклад, 
якщо особа підпалює будинок військового заводу з мотивів помсти за 
його необґрунтоване звільнення, то цей злочин кваліфікується як 
умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК), що посягає 
на економічні відносини власності. Ті ж дії, вчинені з метою 
ослаблення держави, кваліфікуються як диверсія (ст. 113 КК) і 
посягають на зовнішню складову національної безпеки України. 

У зв’язку з розглядом поняття злочину виникає необхідність 
з’ясування питання про співвідношення цього поняття з поняттям 
«склад злочину, що уявляється необхідним для визначення їхнього 
місця і значення в системі кримінального права. Зазначені категорії 
тісно взаємозалежні між собою і мають безліч точок дотику, однак 
звідси не можна зробити висновок про те, що це тотожні правові 
явища. 

Поняття злочину передбачене ст. 11 КК, в якій визначаються 
загальні, основні риси та ознаки діяння, що відповідно до закону є 
злочинним (передбачене КК суспільно небезпечне винне діяння (дія 
або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину). Це поняття злочину 
розкриває соціально-політичну характеристику суспільно небезпечної 
поведінки, визначає чому вона є злочинною, дає можливість 
встановити загальні ознаки кримінально-правового делікту. У ньому 
також відображаються матеріальні властивості злочину, що полягають 
в суспільній небезпеці забороненої ЗУпКВ поведінки, тобто у шкоді, 
яку він заподіює, або у створенні загрози заподіяння шкоди 
охоронюваним законом суспільним відносинам. 

У свою чергу склад злочину – це сукупність ознак, закріплених в 
диспозиції певної статті ОЧ та нормах ЗЧ КК, що наповнюють 
конкретним змістом елементи системи (складу злочину). Склад 
злочину закріплює певні особливості, що властиві конкретному 
злочинному посяганню, дозволяючи виділити його загальні ознаки. 
При цьому в ньому встановлюються основні структурні елементи 
окремих злочинів: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, 

                                                 
1 Трайнин А. Н. Общее учение о составе преступления / А. Н. Трайнин. – М. : 

Госюриздат, 1957. – С. 59. 
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суб’єкт. Завдяки цьому можна скласти уявлення про юридичну модель 
будь-якого злочину. 

Тому, можна дійти висновку про те, що на відміну від загального 
поняття злочину, яке дає характеристику основним ознакам 
злочинного діяння, склад злочину визначає та індивідуалізує ознаки 
конкретного кримінального делікту, виступаючи теоретичним і 
практичним підґрунтям для правильної кваліфікації вчиненого. Отже, 
злочин і склад злочину співвідносяться між собою як філософські 
категорії загального та особливого: інститут злочину закріплює 
основні ознаки злочинної діяльності в цілому, а склад злочину 
закріплює особливості окремих кримінальних деліктів. 

Значення складу злочину полягає в тому, що: 
– його наявність вчиненому діяння є єдиною підставою настання 

кримінальної відповідальності згідно зі ст. 2 КК. Отже, ніякі інші 
обставини не можуть бути юридичною підставою для функціонування 
механізму реалізації кримінальної відповідальності; 

– аналіз його ознак дозволяє розмежувати близькі за змістом 
злочинні діяння. Будь-які, у тому числі і суміжні злочини, 
відмежовуються один від одного за елементами й ознаками, що 
утворюють зміст складу злочину. Також ознаки складу злочину дають 
змогу відрізняти злочинні діяння від незлочинних; 

– він є кримінально-правовою гарантією конституційного 
принципу особистої свободи і недоторканності громадян, тому що 
містить чіткий опис ознак конкретного злочину, завдяки чому особа, 
яка не вчинила такого діяння, не підлягає покаранню. 

  
6.2. Ознаки та елементи складу злочину 
Злочини відрізняються один від одного конкретними 

протиправними діями (бездіяльністю), наслідками, які від них 
настають, тощо. Наприклад, вбивство відрізняється від крадіжки. Але 
будь-який злочин має спільну структуру у разі, якщо його уявно можна 
розчленити на певні елементи. Безумовно, об’єктивно злочин 
розчленити неможливо, оскільки злочин – це конкретний юридичний 
факт реальної дійсності, суспільно небезпечний за своїм соціально-
політичним змістом і кримінально протиправний за своєю юридичною 
природою. 

У законі є ознаки, спільні для всіх складів злочинів. Візьмемо, 
наприклад: суб’єкта злочину. Такі його ознаки, як фізична, осудна 
особа властиві для всіх злочинів. Чи, наприклад, об’єкт злочину – це 
завжди суспільні відносини, вони, безумовно, різні, але головне, що 
будь-який злочин завжди посягає на певні суспільні відносини. 

Для всіх злочинів є спільні ознаки об’єктивної та суб’єктивної 
сторін. Так, ознаки, що притаманні всім злочинам (їхнім складам), 
утворюють загальний склад злочину, який є науковою моделлю, 
оскільки він не закріплений в законі, він тільки описується наукою 
кримінального права і допомагає глибше з’ясувати на підставі 
«загальної моделі» ознаки конкретних складів злочинів. Загальний 
склад злочину розглядається наукою кримінального права при 
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вивченні положень Загальної частини ЗУпКВ. Конкретний же склад – 
це склад злочину, передбачений певною статтею КК, наприклад, склад 
грабежу, склад умисного вбивства. Конкретні склади злочину 
розглядаються наукою кримінального права при вивченні положень 
ОЧ КК, оскільки вони в них закріплені1. 

Склади конкретних злочинів виконують важливу функцію, тому 
що формулюють юридичний факт для початку реалізації кримінальної 
відповідальності і передбачають можливість призначення засобів 
кримінально-правового впливу особам, які вчинили злочини. Точне 
визначення складу злочину є однією з гарантій забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина, дотримання і зміцнення законності і 
правопорядка в демократичній правовій державі. Іншими словами, 
наявність у діях чи бездіяльності особи конкретного складу злочину є 
підставою для міркування про наявність злочину певного виду, за 
вчинення якого ініціюється функціонування механізму реалізації 
кримінальної відповідальності. Загальний склад злочину не виконує і 
не може виконувати цієї ролі, оскільки не передбачається в ОЧ КК 
злочину взагалі, а закріплюються ознаки конкретного кримінально 
караного діяння. 

Тому теорією кримінального права виділяються поняття «ознака» 
та «елемент» складу злочину для наступного опису ознак та 
закріплення конкретного суспільно небезпечного діяння у відповідній 
нормі Особливої частини КК. Якщо ознака складу злочину 
визначається як конкретна законодавча характеристика найсуттєвіших 
властивостей злочину, то елемент – це складова структури складу 
злочину, що утворюється з певної групи ознак, які відповідають різним 
сторонам суспільно небезпечного діяння, визнаного законом про 
кримінальну відповідальність злочином. 

За змістом ознак, що утворюють елементи складу злочину, один 
злочин відрізняється від іншого (крадіжка від грабежу). Кожен елемент 
складу злочину утворюється структурними одиницями, що у кожному 
конкретному складі специфічні і неповторні. Саме ця обставина і є 
основою «моделювання» конкретного суспільно небезпечного діяння, 
що у законотворчості має дещо абстрактний характер і відбувається в 
певній послідовності. Так, перш за все, із загальної (теоретичної) 
структури складу злочину необхідно виділити ознаки, що мають 
описати вказане діяння у КК як злочин. Загальною (теоретичною) така 
структура є тому, що містить усі елементи та ознаки складу злочину, 
розроблені на цей час теорією кримінального права (див. табл. 1), не 
зосереджуючись на їхньому змістовному навантаженні. 

                                                 
1  Більш детальнo див.: Кримінальне право України. Загальна частина : 

[підруч.] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Беницький [та ін.] ; за заг. ред. 
П. С. Матишевського та ін. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – С. 96–107. 
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Таблиця 1 
Загальна (теоретична) структура складу злочину 

Складові частини складу 
злочину (його елементи) 

 

 Ознаки складу злочину 

Об’єкт Безпосередній об’єкт злочину; предмет 
злочину; потерпілий від злочину 

Об’єктивна сторона Суспільно небезпечне діяння (дія або 
бездіяльність); суспільно небезпечні 
наслідки; причиновий зв’язок між діянням 
і наслідками; спосіб вчинення злочину; час 
вчинення злочину; місце вчинення 
злочину; обстановка вчинення злочину; 
знаряддя злочину; засоби вчинення 
злочину  

Суб’єктивна сторона Вина; мотив; мета; емоційний стан 
Суб’єкт Фізична особа; осудність; вік; ознаки 

спеціального суб’єкта 
У таблиці 1 наведена вся сукупність ознак, що розглядаються 

теорією кримінального права при дослідженні змісту елементів 
конкретного складу злочину. Продовжуючи процес моделювання 
конкретного суспільно небезпечного діяння (наприклад, грабежу) 
законодавець визначає, які ознаки, що мають його описувати у 
диспозиції певної статті ОЧ КК, є обов’язковими. При цьому 
з’являється загальна конструкція (каркас) складу необхідного 
кримінально караного делікту (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Загальна конструкція складу грабежу 

Елементи складу 
злочину 

Ознаки складу грабежу 
 Об’єкт Безпосередній об’єкт злочину; предмет злочину 

Об’єктивна сторона Суспільно небезпечне діяння; суспільно небезпечні 
наслідки; причиновий зв’язок між діянням і 
наслідками; спосіб вчинення злочину  

Суб’єктивна сторона 
 

Вина; мотив; мета 
 Суб’єкт Фізична особа; вік; осудність 

У таблиці 2 виділено ті ознаки складу злочину (грабежу), що є 
обов’язковими для нього, оскільки вони передбачені в законі і 
потребують доказування при розгляді кримінальних проваджень про 
злочини певної категорії: 1) подія кримінального правопорушення (час, 
місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального 
правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета його 
вчинення; 3) вид і розмір завданої шкоди; 4) обставини, які впливають 
на ступінь тяжкості вчиненого, характеризують особу обвинуваченого, 
обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 
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відповідальність або є підставою закриття провадження (ч. 1 ст. 91 
КПК України). Тобто, всі ознаки, що описують суспільно небезпечне 
діяння як кримінальний делікт.  

На останньому етапі законодавцю необхідно «наповнити» 
загальну конструкцію складу грабежу конкретним змістом, що 
дозволить правозастосовчим органам чіткіше і повніше зіставляти 
ознаки складу злочину у реально вчиненому діянні з описом його 
законодавчих ознак (див. табл. 3). 

Таблиця 3 
Загальна конструкція та конкретний зміст складу грабежу  

Елементи 
складу 
злочину  

Загальна конструкції 
складу злочину 

(обов’язкові ознаки) 

Конкретний зміст обов’язкових ознак 

Безпосередній 
об’єкт злочину 

Економічні відносини власності Об’єкт 

Предмет злочину Майно, що належить іншій особі на 
праві власності або ввірене особі на 
законній підставі 

Суспільно 
небезпечне діяння 

Незаконне безоплатне обертання 
чужого майна на користь винного або 
інших осіб  

Суспільно 
небезпечні 
наслідки 

Пряма дійсна майнова шкода: власник 
позбавляється можливості володіти, 
розпоряджатися і користуватися 
майном 

Причиновий 
зв’язок  

Діяння є причиною настання прямої 
дійсної майнової шкоди 

Об’єктивна 
сторона 

Спосіб вчинення Відкритий  
Вина 
 

Прямий умисел, за якого особа 
усвідомлює, що незаконно і безоплатно 
обертає чуже майно на свою користь 
або користь інших осіб, передбачає, що 
своїми діями спричинить пряму дійсну 
майнову шкоду, і бажає спричинення 
такої шкоди 

Мотив  
 

Корисливий – прагнення одержати 
матеріальну вигоду для себе або інших 
осіб за рахунок чужого майна 

Суб’єктивна 
сторона  

Мета  Бажання розпорядитися викраденим 
майном як своїм власним 

Вік 14 років (ч. 2 ст. 22 КК) Суб’єкт 
Осудність Особа здатна усвідомлювати свої дії, 

спрямовані на відкрите викрадення 
чужого майна, і керувати ними (ч. 1 ст. 
19 КК) 
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Отже, виходячи з розглянутого алгоритму, не всі ознаки 
теоретичної структури мають значення для грабежу, тому теорією 
кримінального права їх прийнято поділяти на обов’язкові (необхідні) 
та факультативні. Проте всі елементи і ознаки складу злочину 
взаємопов’язані між собою. Їх поділ здійснються лише для того, щоб 
уможливити повний і всебічний аналіз вчиненого діяння, визначити 
статю (частину статті) КК України, за якою може бути реалізована 
кримінальна відповідальність щодо винної у його вчинені особи. 

Обов’язкові ознаки визначають наявність або відсутність самого 
складу злочину. У разі відсутності хоча б однієї з основних ознак 
відсутнім визнається склад злочину в цілому. Факультативні ознаки 
визначають другорядні характеристики об’єктивної та суб’єктивної 
сторін вчиненого злочину та особи винного. Вони можуть впливати на 
вид та розмір покарання, але жодним чином не визначають наявність 
або відсутність складу злочину як такого. 

У тому разі, якщо факультативні ознаки вводяться законодавцем 
безпосередньо в конструкцію складу конкретного злочину (наприклад, 
ст. 113 КК «Диверсія», в якій мета вчинення цього злочину – 
ослаблення держави), вони стають обов’язковими (конструктивними) 
ознаками, які, за загальним правилом, визначають наявність чи 
відсутність складу злочину як такого, і, відповідно, відсутність або 
наявність юридичного факту для початку фукціонування механізму 
реалізації кримінальної відповідальності особи за конкретною 
кримінально-правовою нормою.  

 
6.3. Види складів злочину 
Усі конкретні склади злочинів, передбачені ОЧ КК, поділяються 

на певні групи за якоюсь істотною ознакою. Класифікація складів 
злочину має своїм завданням виявити загальні закономірності їх 
конструювання. Існує різна класифікація залежно від того, за яким 
критерієм здійснюється поділ. 

Склади злочинів поділяються на групи за: 1) ступенем суспільної 
небезпеки; 2) способом опису в законі; 3) особливостями конструкції. 

Склади злочинів за ступенем суспільної небезпеки поділяються на 
такі види: 

– основні склади злочинів. Це такі склади, яким притаманні ознаки, 
що виражають сутність злочину, його специфічні ознаки, які 
повторюються щоразу при вчиненні злочину цього виду; 

– склади злочинів із обтяжуючими обставинами (з 
кваліфікуючими ознаками). Як правило, ці обставини викладені в 
частинах других статей ОЧ КК. Наприклад, кваліфікуючими ознаками 
крадіжки є вчинення її: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою 
осіб (ч. 2 ст. 185 КК). За злочини з обтяжуючими обставинами закон 
передбачає суворіше покарання, ніж за злочин з основним складом; 

– склади злочинів з особливо обтяжуючими обставинами (з 
особливо кваліфікуючими ознаками). Наприклад, особливо 
кваліфікуючі ознаки крадіжки – вчинення її: 1) з проникненням у 
житло, інше приміщення чи сховище; 2) із завданням значної шкоди 
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потерпілому (ч. 3 ст. 185 КК); 3) із завданням шкоди потерпілому у 
великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК); 4) із завданням шкоди потерпілому 
в особливо великих розмірах; 5) організованою групою (ч. 5 ст. 185 
КК). Покарання за такий вид крадіжки суворіше; 

– склади злочинів з пом’якшуючими обставинами (привілейовані 
склади злочину). Наприклад, умисне вбивство у стані сильного 
душевного хвилювання, умисне вбивство матір’ю своєї 
новонародженої дитини, вбивство при перевищенні меж необхідної 
оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 
злочинця. 

Склади злочинів за способами опису в законі поділяються на: 
1) прості – це ті, в яких має місце одне діяння, що посягає на один 

об’єкт і характеризуються однією формою вини. Наприклад, крадіжка, 
вбивство; 

2) складні, тобто такі, що мають два об’єкти. Наприклад, розбій 
одночасно посягає два об’єкти, першим з яких є економічні відносини 
власності, а іншим – життя та здоров’я особи; обман покупців та 
замовників: один об’єкт – нормальна діяльність торгівлі (надання 
різних послуг) та інший – матеріальні інтереси покупців та замовників. 
До складних складів злочину належать злочини з подвійною 
(змішаною) формою вини. Наприклад, умисне тяжке тілесне 
ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого. У цьому 
випадку має місце умисел до факту ушкодження і необережність 
відносно настання смерті потерпілого. 

За особливостями конструкції і моменту закінчення склади 
злочинів поділяються на: 

– злочини з матеріальним складом – це такі, в яких закон момент 
закінчення злочину пов’язує з настанням певних суспільно 
небезпечних наслідків. Закінчений злочин характеризується єдністю 
об’єктивних і суб’єктивних ознак, повною реалізацією об’єктивної 
сторони суспільно небезпечного діяння, передбаченого диспозицією 
статті (частини статті) Особливої частини КК. Йдеться про юридичну 
завершеність такого діяння. Момент закінчення злочину 
обумовлюється особливістю конструкції його складу. Злочин з 
матеріальним складом визнається закінченим з того моменту, коли 
фактично настали суспільно небезпечні наслідки, передбачені статтею 
(частиною статті) Особливої частини КК як обов’язкова ознака 
об’єктивної сторони злочину. Наприклад, убивство є закінченням з 
моменту настання біологічної смерті іншої людини, крадіжка – з 
моменту, коли винний має реальну можливість (хоча б початкову) 
розпоряджатись чи користуватись викраденим майном. В умисних 
злочинах з матеріальним складом можлива як стадія готування, так і 
стадія замаху, однак із цього загального правила є винятки, зумовлені 
особливостями конкретних складів злочинів. Так, готування 
вважається несумісним з убивством у стані фізіологічного афекту, 
оскільки у ст. 116 КК вказується на раптовість виникнення сильного 
душевного хвилювання, а тому встановлення елементів готування до 
позбавлення у подальшому життя іншої людини виключає 
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кваліфікацію за цією статтею. Стадія замаху неможлива, якщо 
законодавець пов’язує кримінальну відповідальність з настанням 
певних суспільно небезпечних наслідків, указаних у диспозиції статті 
ОЧ КК, яких у конкретній ситуації фактично не спричинено 
(наприклад, ч. 4 ст. 152 КК – зґвалтування, що спричинило особливо 
тяжкі наслідки); 

– злочини з формальним складом. До них належать злочини, в яких 
як ознака об’єктивної сторони називається лише певна суспільно 
небезпечна дія або бездіяльність. Шкідливі наслідки в диспозиціях 
закону не вказуються. Злочин з формальним складом вважається 
закінченим з моменту вчинення передбаченої у диспозиції норми КК 
дії (бездіяльності). Фактичне настання при цьому шкідливих наслідків 
не впливає на кваліфікацію вчиненого і може враховуватися при 
призначенні покарання. Злочини з формальним складом можуть мати 
стадію готування, а деякі з них – і стадію замаху (наприклад, замах на 
контрабанду, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі). До злочинів з формальним складом належать, 
наприклад, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, 
порушення законодавства про працю, завідомо незаконний арешт, 
затримання або привід та інше. 

– злочини з усіченим складом. Це такі склади, в яких законодавець 
переніс момент закінчення злочину на самий початок. До злочинів з 
таким складом належать бандитизм, розбій. Особливість усічених 
складів злочину полягає в тому, що момент їх закінчення пов’язується 
із вчиненням діяння, яке за своїм кримінально-правовим змістом є 
попередньою злочинною діяльністю (зокрема бандитизм, розбій, 
вимагання, посягання на життя державного діяча). У таких злочинах 
можлива стадія готування, але стадія замаху виключається, оскільки 
саме на етап незакінченого злочину закон переносить момент 
закінчення кримінально караного посягання. Так, розбій визнається 
закінченим з моменту нападу з метою заволодіння чужим майном, 
незважаючи на те, чи вдалося злочинцеві досягти цієї мети чи ні. 

Умисний характер незакінченого злочину безпосередньо 
закріплений у статтях 14, 15 КК. Цілеспрямованість, за наявності якої 
можна встановити відповідність між задуманим злочином і реальним 
утіленням його в життя, притаманна діянням, в яких особа бажає 
настання передбачених нею суспільно небезпечних наслідків. 

У тому разі, якщо винний усвідомлював суспільно небезпечний 
характер свого діяння, передбачав його суспільно небезпечні наслідки 
і свідомо припускав їх настання, тобто діяв з непрямим умислом, 
однак результат не настав, відповідальність за замах виключається. Дії 
суб’єкта кваліфікуються виходячи з фактично спричинених наслідків. 
Необережні злочини не мають стадій. 

Не є видом незакінченого злочину виявлення умислу, під яким 
розуміється зовнішній прояв тим чи іншим способом (усно, письмово, 
за допомогою конклюдентних дій тощо) наміру особи вчинити злочин 
без здійснення реальних дій, спрямованих на реалізацію цього наміру. 
Хоча й виявлення наміру є зовнішнім виявом внутрішніх психічних 
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процесів, але чинне законодавство не встановлює караність такої 
поведінки. Вважається, що думки, бажання, наміри, ідеї не підкріплені 
реальним змістом, не в змозі заподіяти шкоду суспільним відносинам. 
Закріплений у КК підхід про безкарність виявлення наміру ґрунтується 
на відомих ще римському праву тезах: немає злочину без вчинення дії, 
думки не караються, – враховують конституційне положення про 
право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань. 

Від виявлення наміру потрібно відрізняти випадки кримінально 
караної погрози, передбаченої, наприклад, статтями 129, 195,258 КК. У 
таких випадках закон передбачає відповідальність не за небезпечні 
думки, а за закінчене суспільно небезпечне посягання на певні об’єкти 
кримінально-правової охорони – життя людини, економічні відносини 
власності, громадську безпеку тощо. Не є виявленням наміру вчинити 
передбачені КК діяння, формою вчинення яких є різноманітні публічні 
заклики (див. ч. 2 ст. 109, статті 110, 436 КК України). Такого роду 
діяння утворюють самостійні посягання на об’єкти кримінально-
правової охорони. 

 
6.4. Склад злочину і кваліфікація 
Необхідною передумовою правильного та ефективного 

застосування норм КК є кваліфікація злочину, у процесі якої 
обставини вчиненого діяння співвідносяться з ознаками певного 
складу злочину. Для того, щоб розпочати процес правозастосування 
необхідно спочатку встановити який саме злочин вчинений. Відповідь 
на це питання можна отримати лише після правильної кваліфікації 
вчиненого. Слід також враховувати, що склад злочину, передбачений 
будь-якою статтею (частиною статті) Особливої частини КК України, 
має свої специфічні елементи й ознаки, що відрізняють його від інших 
видів злочинних діянь. Зазначена обставина обумовлює необхідність 
визначення в кожному конкретному випадку відповідності вчиненого 
суспільно небезпечного діяння й ознак складу злочину, закріпленого в 
нормі Особливої частини КК України. 

Кваліфікація злочинів – процес установлення повної і точної 
відповідності між усіма обставинами вчиненого суспільно 
небезпечного діяння і юридичними ознаками окремого складу 
злочину, передбаченого конкретною нормою закону про кримінальну 
відповідальність. Однак слід враховувати, що в процесі кваліфікації 
необхідно звертатися до статей не тільки Особливої, але й до статей 
Загальної частини КК України. Завдяки нормам Загальної частини 
можна визначити ознаки суб’єкта, форму і вид вини, правильно 
кваліфікувати вчинене у разі, якщо має місце незакінчений злочин, а 
також при вчиненні злочину у співучасті. 

Процес кваліфікації злочинів складається з чотирьох послідовних 
і взаємозалежних між собою стадій: 1) встановення усіх фактичних 
обставин вчинення злочину: місце, час, обстановка, особа потерпілого, 
кількість учасників посягання, наслідки, що наступили, мотиви і мета, 
що переслідував винний, а також інші відомості, що мають значення 
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для кримінального провадження; 2) вивчення зібраних матеріалів, 
результатом якого є відбір юридично значущих обставин, що 
впливають на кваліфікацію вчиненого. Наприклад, при вчиненні 
грабежу мають значення спосіб здійснення викрадення, розмір 
заподіяної шкоди, спрямованість умислу, мотив і мета злочину, а 
також вік винного. Проте колір волосся потерпілого, час доби, погода 
в момент вчинення злочину не є юридично значущими обставинами; 
3) детальний аналіз кількох близьких за змістом складів злочинів, 
ознаки яких частково або цілком охоплюють обставини вченого 
діяння. При цьому вивчається одна чи кілька кримінально-правових 
норм, визначаються їхні основні властивості, тлумачаться деякі 
оціночні ознаки; 4) вибір одного конкретного складу злочину, 
елементи й ознаки якого повно та точно збігаються з установленими 
обставинами суспільно небезпечного діяння, що кваліфікується. 

Усі стадії кваліфікації злочинів нерозривно пов’язані зі складом 
злочину. При кваліфікації злочину в першу чергу визначається об’єкт 
злочинного посягання, тобто охоронювані законом про кримінальну 
відповідальність суспільні відносини, яким у результаті вчинення 
злочину заподіюється шкода або створюється загроза її заподіяння. 
Якщо обов’язковою ознакою злочину є предмет чи потерпілий, 
потрібно визначити їх властивості та встановити наявність у 
вчиненому діянні. Далі вивчаються ознаки об’єктивної сторони. 
Розглядається спосіб, що використовував винний для вчинення 
суспільно небезпечного діяння, знаряддя і засоби вчинення злочину, а 
також місце, час, обстановка вчинення злочину, характер і розмір 
наслідків, що наступили. При цьому враховується конструкція 
об’єктивної сторони злочину – у разі, якщо склад є матеріальним, 
необхідно визначити настання суспільно небезпечних наслідків та 
наявність причинового зв’язку між ними та суспільно небезпечним 
діянням. Якщо склад за конструкцією формальний, то для визнання 
його закінченим потрібно встановити факт вчинення діяння, 
незалежно від настання матеріальних наслідків. Наступним кроком є 
аналіз суб’єктивної сторони злочину, головним моментом при цьому є 
визначення форми і виду вини. У разі, якщо злочин є умисним, 
установленню підлягають мотиви і мета, якими керувався винний при 
його вчиненні. Деякі склади злочину як обов’язкову ознаку називають 
емоційний стан винного, що також повинний визначатися при 
вчиненні подібних діянь. Розглядаючи якості суб’єкта злочину, слід 
враховувати такі обставини, як вік винного, осудність, а також ознаки 
спеціального суб’єкта у випадках, передбачених КК України. 

Склад злочину і розмежування злочинів. У статтях ОЧ КК 
передбачена значна кількість різних складів злочинів. При цьому в 
деяких випадках основні ознаки окремих злочинних діянь мають 
істотну подібність (суміжні склади), у зв’язку з чим виникає проблема 
їхнього розмежування. При аналізі суміжних складів злочинів слід 
розглядати всі їх об’єктивні і суб’єктивні ознаки, оскільки основні 
властивості деяких складів злочинів можуть збігатися, через що в 
багатьох випадках розходження між ними можна провести лише за 
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одним елементом або однією ознакою складу злочину. 
При розмежуванні за об’єктом злочину необхідно враховувати 

спрямованість злочинного діяння: яким саме суспільним відносинам 
безпосередньо заподіюється шкода. Крім того, необхідно брати до 
уваги ознаки предмета. Наприклад, вимагання (ст. 189 КК України) 
відрізняється від вимагання зброї (ст. 262 КК) в основному за 
предметом посягання: при вимаганні винний може висловлювати 
вимогу передавання будь-якого майна, у той час як вчиняючи злочин, 
передбачений ст. 262 КК, він вимагає лише вогнепальну зброю, деталі 
до неї, боєприпаси, вибухові речовини чи вибухові пристрої. 

При розмежуванні за об’єктивною стороною злочину слід 
звертати увагу на спосіб, за допомогою якого винний вчинив злочин, а 
також наслідки, що настали в результаті його вчинення. Так, крадіжка 
відрізняється від грабежу за способом вчинення зазначених злочинів. 
Крадіжка (ст. 185 КК) вчиняється таємно, у той час як грабіж (ст. 186 
КК) може бути вчинений тільки відкритим способом. Крім способу 
при розмежуванні за ознаками об’єктивної сторони, необхідно також 
враховувати інші додаткові ознаки об’єктивної сторони: місце, час, 
обстановку, знаряддя і засоби вчинення злочину. 

Розмежування злочинних діянь за суб’єктивною стороною 
проводиться, у першу чергу, за формою вини. Так, убивство за ст. 115 
КК відрізняється від убивства через необережність (ст. 119 КК) за 
вказаною ознакою: вбивство за ст. 115 КК вчиняється як з прямим, так 
і з непрямим умислом, у той час як злочин, передбачений ст. 109 КК, 
вчиняється тільки через необережність.  

Істотне значення для розмежування одного злочину від іншого має 
також мотив і мета злочину. У деяких випадках злочинні діяння є 
аналогічними за зовнішньою формою вираження, відрізняючись при 
цьому мотивами і метою. Наприклад, захоплення заручників (ст. 147 
КК) відрізняється від незаконного позбавлення волі або викрадення 
людини (ст. 146 КК) метою. При захопленні заручників суб’єкт має на 
меті спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, 
підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчинення 
чи утримання від вчинення будь-якої дії.  

При розмежуванні злочинних діянь за суб’єктом злочину, в 
основному, слід враховувати ознаки спеціального суб’єкта. Наприклад, 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 
службовою особою (ст. 368 КК України) відрізняється від злочину, 
передбаченого ст. 354 КК України, за суб’єктом: прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди може бути вчинено 
лише службовою особою, у той час як підкуп лише працівником 
підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття «склад злочину».  
2. Як співвідносяться поняття «злочин» і «склад злочину»? 
3. Які ознаки та елементи становлять загальну структуру складу 

злочину? 
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4. Розкрийте проблеми класифікації складів злочинів. 
5. Які основні функції виконує склад злочину в механізмі 

кримінально-правового регулювання? 
6. Дайте поняття кваліфікації злочинів. 
7. Які підстави (критерії) поділу складів злочинів на види 

використовує сучасне кримінальне право України? 
8. Охарактеризуйте загальний механізм кваліфікації злочинів. 
9. Дайте поняття формули кваліфікації злочину (злочинів). 
10. У чому полягає юридичне формулювання обвинувачення як 

основної форми закріплення кваліфікації злочинів у процесуальних 
документах? 
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ТЕМА 7 Об’єкт злочину 
7.1. Поняття і значення об’єкта злочину. 
7.2. Види об’єктів злочинів. 
7.3. Предмет злочину. Потерпілий від злочину. 
 

7.1. Поняття і значення об’єкта злочину 
Будь-яке злочинне діяння має свій об’єкт посягання, якому при 

його вчиненні заподіюється істотна шкода. Вчиняючи кримінальний 
делікт, винний впливає на охоронювані ЗУпКВ суспільно значущі 
відносини, що у своїй сукупності утворюють зміст об’єкта злочину. 

Питання об’єкта злочину є дискусійними у науці кримінального 
права. Вони були предметом розгляду в працях таких видатних вчених, 
як Б. С. Гавриш, В. К. Глистин, М. І. Загородников, П. В. Замосковцев 
М. І. Ковальов, І. Я. Козаченко, М. Й. Коржанський, Н. Ф. Кузнєцова, 
В. М. Кудрявцев, Б. C. Никифоров, А. А. Піонтковський, 
B. C. Прохоров, В. Я. Тацій, А. Н. Трайнін, Є. В. Фесенко, 
Є. О. Фролов, С. С. Яценко та інші. 

У теорії кримінального права панівною є думка, відповідно до якої 
об’єктом злочину визнаються суспільні відносини. Так, 
М. І. Загородников зазначав, що об’єктом злочину в кримінальному 
праві є суспільні відносини, що охороняються законом про 
кримінальну відповідальність1. М. Й. Коржанський вказував на те, що 
об’єктом злочину за кримінальним правом є існуючі суспільні 
відносини, що охороняються ЗУпКВ від злочинних посягань2.  

Водночас у юридичній літературі зустрічаються й інші погляди 
щодо цього питання. Так, існує думка, відповідно до якої об’єктом 
злочину є норма ЗУпКВ, що встановлює заборону на вчинення 
злочинного діяння, і порушується в результаті його вчиненн 3 . Із 
зазначеною позицією не можна погодитися, тому що вчинення 
злочинного діяння не тільки не заподіює прямої шкоди нормам ОЧ КК, 
але навпаки, є юридичним фактом для початку їхньої реалізації. У 
цьому разі норма починає втілюватися в кримінально-правові 
відносини, спрямовані на покладення на винного засобів 
відповідальності.  

А. А. Піонтковський стверджував, що об’єктом злочину є 
предмети, щодо яких здійснювалося посягання (наприклад, 
холодильник чи інше майно при вчиненні крадіжки) 4 . Будь-який 
злочин, на його думку, прямо або побічно є посяганням на суспільні 

                                                 
1  Загородников Н. И. Объект преступления и проблема совершенствования 

уголовного законодательства / Н. И. Загородников // Актуальные проблемы 
уголовного права. – М., 1988. – С. 25. 

2  Коржанский М. Й. Предмет і об’єкт злочину : монографія / 
М. Й. Коржанский. – Д. : Юрид. акад. МВС ; Ліра ЛТД, 2005. – С. 24. 

3  Див., наприклад: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть 
общая / Н. С. Таганцев. – С.-Пб., 1902. – Т. 1. – С. 47, 51. 

4 Курс уголовного права / под ред. А. А. Пионтковского. – М., 1970. – С. 120. 
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відносини і що об’єктом злочину можуть бути будь-які суспільні 
відносини, що охороняються законом про кримінальну 
відповідальність1, але інколи безпосереднім об’єктом злочину можуть 
бути не суспільні відносини, а майно, фізична особа (громадянин)2, 
продукти сільського господарства, інвентар, урожай на корінні3. Однак 
нерідко внаслідок злочину речі не тільки не страждають, а навпаки, 
поліпшують свої властивості (викрадений холодильник ремонтується), 
у той час як об’єкт злочину завжди страждає при вчиненні злочину. 

О. Костенко, А. Ландіна-Виговська вважають, що об’єктом 
злочину є охоронюваний ЗУпКВ порядок відносин між людьми, що 
виникають у суспільстві з приводу матеріальних і нематеріальних 
предметів 4 . П. С. Матишевський вказує, що в окремих випадках як 
об’єкт злочину слід розглядати не суспільні відносини, а ті блага 
(інтереси), на які посягає злочинне діяння. До таких, зокрема, 
відносяться життя, здоров’я людини5. Є. В. Фесенко використовує для 
позначення об’єкта посягання термін «цінності». Хоча автор і називає 
об’єктом злочину суспільні відносини, проте, торкаючись їх 
класифікації, стверджує, що «цінності можуть бути 
нематеріалізованими тощо»6. Але ж суспільні відносини не можуть 
бути матеріальною цінністю. Нею може бути тільки предмет. Тому 
таке найменування об’єкта злочину неточне. Ціннісний підхід до 
проблеми злочину вимагає, перш за все, пильної уваги до об’єкта 
злочину з погляду його цінності. З’ясування цінності об’єктів 
кримінально-правової охорони має дійсно важливе значення. Однак 
для цього необхідно мати чітку уяву про те явище, цінність якого 
потрібно з’ясувати чи визначити7.  

Найкращою з розглянутих вище виглядає позиція, відповідно до 
якої об’єктом злочину є охоронювані ЗУпКВ суспільні відносини. На 
будь-якому етапі розвитку суспільства існує коло певних інтересів, що 
представляють підвищену соціальну значущість. У цьому зв’язку в 

                                                 
1 Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. 

Курс советского уголовного права. Общая часть / А. А. Пионтковский – М. : 
Госюриздат, 1961. – С. 132; Курс советского уголовного права. Часть Общая. – М., 
1970. – Т. 2. – С. 111. 

2 Курс советского уголовного права. Часть Общая. – М. : Наука, 1970. – Т. 2. – 
С. 116. 

3 Курс советского уголовного права. Часть Особенная. – М. : Наука, 1970. – 
Т. 4. – С. 318. 

4  Костенко О. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити / 
О. Костенко, А. Ландіна-Виговська // Право України. – 2008. – № 4. – С. 101–105. 

5  Див.: Матишевський П. С., Фесенко Є. В. Глава VII. «Об’єкт злочину» в 
підручнику: Кримінальне право України. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – С. 123–132.  

6 Фесенко Є. В. Злочини проти здоров’я населении та системи заходів з його 
охорони / Є. В. Фесенко. – К. : Атіка, 2004. – С. 49. 

7  Коржанский М. Й. Предмет і об’єкт злочину : [монографія] / 
М. Й. Коржанский. – Д. : Юрид. акад. МВС; Ліра ЛТД, 2005. – С. 23. 
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державі і суспільстві виникає система відносин, пов’язаних із 
забезпеченням їхньої охорони. Для захисту цих інтересів 
використовується сукупність всіляких засобів і методів, серед яких 
провідне місце займають правові. Одними з правових засобів 
виконання зазначеного завдання є кримінально-правові, що покликані 
забезпечувати недоторканність найзначущих суспільних відносин, 
посягання на які заподіює найбільшу шкоду інтересам особи, 
суспільства і держави. Відповідно до ст. 1 КК до них відносяться права 
і свободи людини і громадянина, відносини власності, громадський 
порядок та громадська безпека, довкілля, конституційний устрій 
України, а також мир і безпека людства. 

Отже, об’єкт злочину – охоронювані законом про кримінальну 
відповідальність суспільні відносини, що представляють підвищену 
значущість для особи, суспільства і держави, яким унаслідок вчинення 
злочину заподіюється істотна шкода чи створюється загроза 
заподіяння такої шкоди. 

Із запропонованого визначення можна дійти висновку, що 
об’єктом злочину є суспільні відносини, під якими у теорії криміналь-
ного права розуміється певний взаємозв’язок між декількома 
суб’єктами, що виникає з приводу суспільно значущого предмета чи 
нематеріального інтересу. Суспільні відносини включають в себе 
чотири елементи:  

1) предмет (суспільний інтерес), із приводу якого виникають 
соціальні зв’язки. Основу будь-яких відносин становлять певні 
соціально значущі предмети або блага, чия охорона набуває 
підвищеного значення для суспільства. Предметом є річ чи інше майно, 
що наділені матеріальними ознаками і соціально значущими 
властивостями. Так, об’єктом грабежу (ст. 186 КК) є економічні 
відносини власності. Зазначені суспільні відносини виникають із 
приводу майна, що має матеріальне вираження, економічну вартість та 
юридичну природу (належить комусь на праві власності). Також 
виділяються суспільні відносини, що виникають із приводу 
нематеріальних інтересів. Такі соціальні блага, як життя, здоров’я, 
честь і гідність особи, порядок управління, громадська безпека і 
громадський порядок не мають якого-небудь матеріального вираження. 
Утім це об’єктивно існуючі категорії, що мають підвищену значущість. 
Тому вказані інтереси, як і предмети, становлять основу багатьох 
суспільних відносин. Наприклад, конституційний устрій України є 
нематеріальним благом. Проте він захищається ЗУпКВ і посягання на 
нього утворюють склад злочину, передбачений ст. 110 КК. Слід 
зазначити, що суспільні відносини, основу яких становлять 
матеріально виражені предмети, називаються предметними, у той час 
як відносини, що виникають із приводу нематеріальних благ чи 
інтересів, прийнято називати безпредметними;  

2) суб’єкти відносин. Сторонами суспільних відносин є носії 
(власники) охоронюваного ЗУпКВ предмета чи соціально значущого 
інтересу. Наприклад, будь-яка людина має такі блага, як житгя і 
здоров’я. З цієї причини вона є учасником суспільних відносин, що 
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виникають у зв’язку з забезпеченням зазначених інтересів. Іншими 
суб’єктами суспільних відносин визнаються особи, з якими носій блага 
та власник предмета вступає в урегульовані законом взаємовідносини. 
Необхідно вказати, що сторонами розглянутих суспільних відносин 
можуть бути як фізичні особи, так і зареєстровані у встановленому 
порядку колективні суб’єкти (юридичні особи). Як обов’язковий 
суб’єкт будь-яких охоронюваних ЗУпКВ суспільних відносин виступає 
держава, що є гарантом їх збереження. З цієї причини, у разі вчинення 
злочинного діяння і порушення суспільного інтересу, держава вживає 
заходів для припинення посягання і притягнення винного до 
кримінальної відповідальності;  

3) права та обов’язки сторін. Учасники будь-яких суспільних 
відносин мають урегульовані з нормативно-правовими актами взаємні 
правомочності та обов’язки. Так, у відносинах власності всі оточуючі 
не можуть порушувати права власника на його майно. У свою чергу, 
власник майна не вправі використовувати його на шкоду навколишнім;  

4) взаємна поведінка учасників суспільних відносин, що 
виражається в реалізації ними своїх повноважень і зобов’язань. Цей 
елемент слід визнати обов’язковим, оскільки будь-які суспільні 
відносини існують лише в межах діяльності їх суб’єктів. 

Відмітною властивістю будь-яких суспільних відносин, що 
виступають об’єктом злочину, є їх підвищена соціальна значущість. 
ЗУпКВ охороняє лише ті блага та інтереси, що є найціннішими для 
особи, суспільства і держави, у зв’язку з чим посягання на них має 
високий ступінь суспільної небезпеки, що потребує протидії ним 
кримінально-правовими засобами. Охорона менш істотних відносин 
забезпечується за допомогою інших засобів і методів. 

Слід також враховувати, що об’єктом злочину є тільки ті суспільні 
відносини, що безпосередньо взяті під охорону ЗУпКВ. На цій підставі 
суспільні відносини стають об’єктом злочину з моменту прийняття 
норми, що встановлює покарання за її порушення.  

Значення об’єкта злочину визначається тим, що він є: 
– вирішальним для визначення матеріального поняття злочину, 

оскільки без указівки на ті суспільні відносини, що взяті під охорону 
ЗУпКВ, не може бути дана його дефініція. З точки зору на об’єкт 
посягання та соціальну спрямованість посягання злочин можна 
визначити як передбачена нормою КК України суспільно небезпечна 
зміна суспільних відносин; 

– обов’язковим елементом складу злочину, а його відсутність 
усуває злочинність вчиненого і, як наслідок, можливість настання 
кримінальної відповідальності. Якщо вчинене діяння не заподіює шко-
ди охоронюваним законом інтересам, – воно не може бути злочинним; 

– підставою розподілу Особливої частини КК на розділи. Так, до 
системи ОЧ КК входять двадцять розділів (один – розділ VII A – 
виключено), які поєднують групи злочинів, що посягають на схожі за 
змістом інтереси. Кожний розділ вміщує сукупність кримінальних 
деліктів, що можуть заподіяти або створити загрозу заподіяння шкоди 
однорідним суспільним відносинам; 
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– сприяє розмежуванню злочинів. Окремі склади злочинів мають 
низку тотожних ознак, завдяки чому розходження між ними можна 
провести тільки за об’єктом чи предметом посягання. Так, умисне 
знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу чи вибуху іншим 
загальїтонебезпечним способом (ч. 2 ст. 194 КК) за своїми 
об’єктивними ознаками має багато спільного із суміжним злочином – 
диверсією (ст. 113 КК), що вчиняється аналогічним способом. Однак 
якщо злочинне діяння, передбачене ч. 2 ст. 194 КК, посягає на від-
носини власності, то основним об’єктом диверсії є економічна безпека 
та обороноздатність України. У свою чергу злочини, передбачені 
статтями 321 і 3211 КК, різняться в основному за ознаками предмета: 
при вчиненні злочину, передбаченого ст. 321 КК України, ним є 
отруйні чи сильнодіючі речовини або отруйні чи сильнодіючі лікарські 
засоби, у той час як при вчиненні злочину, передбаченого ст. 3211 КК, 
винний виготовляє, придбаває, перевозить, пересилає, зберігає з метою 
збуту або збуває завідомо фальсифіковані лікарські засоби; 

– підставою для проведення «межі» між злочинами та іншими 
правопорушеннями. Тільки кримінальні делікти посягають на такі 
суспільні відносини, як життя і здоров’я людини, статеву 
недоторканність і статеву свободу особи, зовнішню складову 
національної безпека України, мир і безпеку людства; 

– істотним чинником, що впливає на характер і ступінь суспільної 
небезпеки злочину і, відповідно, враховується при виборі виду і 
розміру (строку) покарання. Суспільна небезпека злочину прямо 
залежить від змісту суспільних відносин, на які воно посягає. Так, 
суспільна небезпека умисного вбивства (ст. 115 КК), об’єктом якого є 
життя людини, багаторазово перевищує суспільну небезпеку побоїв і 
мордування (ст. 126 КК), що посягають на фізичну недоторканність 
особи. Крім того, іноді додатковий безпосередній об’єкт з’являється 
тільки в кваліфікованому складі злочину. Отже, класифікація об’єктів 
посягання уможливлює уточнення характеру і ступеня суспільної 
небезпеки злочину, його юридичну природу, а також допомагає 
правильно кваліфікувати вчинене кримінально каране діяння. 

 
7.2. Види об’єктів злочинів 
Суспільні відносини, взяті під охорону ЗУпКВ, за своєю суттю 

неоднорідні. Ця обставина дає підставу поділити об’єкти злочинів на 
різні види, а також можливість спочатку необхідним чином описати 
об’єкт посягання в нормі КК України як соціальний феномен, що має 
певні властивості і перебуває у певних зв’язках з іншими об’єктами 
злочинних посягань. А потім, у процесі застосування кримінально-
правової норми і на підставі нормативної характеристики правильно 
кваліфікувати вчинений злочин. 

У юридичній літературі «вертикальна» класифікація об’єктів 
включає три рівні: загальний об’єкт, родовий (іноді його називають 
груповим) та безпосередній. Загальним об’єктом є вся сукупність 
суспільних відносин, що охороняються ЗУпКВ (права і свободи людини 
і громадянина, власність, громадський порядок та громадська безпека, 
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довкілля, конституційний устрій України, міф і безпека людства 
тощо). Але ця сукупність суспільних відносин не може бути об’єктом 
у складі злочину. У такому разі йдеться про об’єкт кримінально-
правової охорони, який не збігається з поняттям об’єкта злочину. 
Однак виділення загального об’єкта має пізнавальне і практичне 
значення. Він показує суспільну небезпеку і спрямованість злочинного 
посягання на суспільні відносини. Відмова від загального об’єкта 
злочину призведе до недооцінки суспільної небезпеки злочину і може 
завдати шкоди науці кримінального права і практиці застосування 
ЗУпКВ1. Так, Д. Н. Розенберг вказував на те, що не можна шукати 
спеціальний об’єкт, що властивий окремій групі злочинів, не 
спираючись при цьому на правильне розуміння загального об’єкта2.  

Родовий об’єкт злочину – сукупність декількох однорідних груп 
суспільних відносин, об’єднаних за загальною ознакою. Як правило, за 
ознаками родового об’єкта злочину згруповані у розділи Особливої 
частини Кримінального кодексу однорідні злочинні діяння, що 
посягають на близькі за змістом суспільні відносини. За таким 
принципом побудована, по суті, вся система Особливої частини, за 
винятком двох розділів: XVII – злочини у сфері службової діяльності 
та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, і 
XIX – злочини проти встановленого порядку несення військової 
служби, конструкція яких враховує, насамперед, суб’єкт злочину.  

Родовий об’єкт є своєрідним еталоном визначення ієрархії 
суспільних відносин і відповідних норм в Особливій частині КК 
України. У доктрині кримінального права такий підхід визнається 
аксіоматичним. Не менш аксіоматичним є й те, що розділи Особливої 
частини КК диференційовані залежно від цінності родового об’єкта. У 
КК України 1960 року ієрархія була представлена в такий спосіб: 
відносини, на які посягають особливо небезпечні злочини проти 
держави, інші державні злочини, злочини проти державної і 
колективної власності, злочини проти життя, здоров’я, волі і гідності 
особи, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і 
свобод людини і громадянина, злочини проти індивідуальної власності 
громадян, господарські злочини, посадові злочини, злочини проти 
правосуддя, злочини проти порядку управління, злочини проти 
громадської безпеки, громадського порядку і народного здоров’я, 
військові злочини. При цьому М. Й. Коржанский вказував на те, що лад 
і система, що потребують захисту від свого народу кримінально-
правовими засобами, заслуговує певної оцінки3. 

                                                 
1  Коржанский М. Й. Предмет і об’єкт злочину : [монографія] / 

М. Й. Коржанский. – Д. : Юрид. акад. МВС ; Ліра ЛТД, 2005. – С. 64. 
2  Розенберг Д. Н. О понятии имущественных преступлений в советском 

уголовном праве (объект и предмет посягательства) / Д. Н. Розенберг // Ученые 
записки. – Изд-во Харьковского юридич. института, 1948. – Вып. 3. – С. 62. 

3 Коржанский Н. И. Очерки теории уголовного права / Н. И. Коржанский. – 
Волгоград : Изд-во Волгогр. СШ МВД СССР, 1992. – С. 8. 
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Значення родового об’єкта полягає і в тому, що його встановлення 
сприяє в окремих випадках точнішому з’ясуванню змісту ознак складу 
конкретного злочину і, насамкінець, правильній кваліфікації 
кримінально караного діяння. Так, у теорії кримінального права і 
судовій практиці не було єдиної думки щодо кваліфікації дій 
службових осіб, винних у порушенні правил техніки безпеки, що 
призвели до смерті потерпілих, які були сторонніми відносно 
підприємства, де стався такий випадок. Зокрема, деякі науковці і 
юристи-практики вважали, що такі дії можна кваліфікувати за ст. 271 
КК. Але це не зовсім правильно, оскільки родовим об’єктом злочину, 
передбаченого цією статтею, є суспільні відносини у сфері безпеки 
виробництва, що є запорукою нормального здійснення трудових прав 
людиною та громадянином, гарантованих Конституцією України. 
Трудові права осіб, що постраждали внаслідок порушення на 
виробництві правил техніки безпеки, але не мали відношення до 
діяльності цієї організації (установи або підприємства), не 
порушуються. У цих випадках інший об’єкт посягання – суспільні 
відносини, що виникають з приводу забезпечення нормальної 
діяльності службових осіб установ, організацій або підприємств 
незалежно від форм власності. Тобто, злочинні дії таких осіб слід 
кваліфікувати як злочин у сфері службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, зокрема, за ст. 367 
КК (службова недбалість), а потерпілим від злочину, передбаченого ст. 
271 КК, можуть бути особи, діяльність яких постійно або хоча б 
тимчасово пов’язана з цим виробництвом. 

Родовий об’єкт зазвичай зазначається в назві розділу особливої 
частини КК. Наприклад, розділ VIII має назву «Злочини проти 
довкілля». Родовим об’єктом цих злочинів слід визнати суспільні 
відносини, що забезпечують охорону навколишнього природного 
середовища, раціональне використання його ресурсів та екологічну 
безпеку як особливий стан довкілля, який відповідає встановленим у 
законодавстві критеріям, стандартам, лімітам і нормативам, що 
визначають його чистоту, ресурсомісткість (невиснаженість), 
екологічну стійкість, видове різноманіття, здатність задовольняти 
інтереси людини 1 . В деяких випадках родовий об’єкт злочину 
вказується у самій нормі ЗУпКВ. Так, у ч. 1 ст. 401 КК дається 
визначення військових злочинів. Тобто, у цій статті вказується родовий 
об’єкт усіх військових злочинів, що включені законодавцем до розділу 
XIX ОЧ КК України, яким є встановлений законодавством порядок 
несення або проходження військової служби. 

Безпосередній об’єкт – охоронювані законом про кримінальну 
відповідальність суспільні відносини, на які прямо (безпосередньо) 
посягає певне кримінально каране діяння. 

                                                 
1  Див.: Митрофанов І. І. Довкілля під охороною закону про кримінальну 

відповідальність : [монографія] / В. В. Локтіонова, І. І. Митрофанов. – Кременчук : 
Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2010. – С. 41. 
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Від об’єкта як елемента складу злочину безпосередній об’єкт 
відрізняється тим, що він складається лише з суб’єктів і благ 
(цінностей), які їм належать і з приводу чого виникають суспільні 
відносини. Предмет злочину не входить до складу безпосереднього 
об’єкта, тому завжди розглядається окремо. 

Найчастіше безпосередній об’єкт співвідноситься із родовим як 
частка і ціле. Однак іноді вони збігаються за обсягом. Так, і родовим, і 
безпосереднім об’єктом зґвалтування є суспільні відносини, що 
виникають з приводу реалізації статевої свободи дорослою людиною і 
абсолютної заборони вступати у природні статеві контакти з особою, 
яка, завдяки певним обставинам, не є носієм статевої свободи, 
всупереч її справжньому волевиявленню. У певних випадках кілька 
злочинів мають однаковий безпосередній об’єкт, який повністю 
збігається з родовим, наприклад: крадіжка, шахрайство, грабіж, розбій, 
привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем є економічні відносини 
власності. У деяких статтях КК безпосередній об’єкт зазначається у 
самому законі. Наприклад, у ст. 296 КК як безпосередній об’єкт 
хуліганства зазначено громадський порядок. Найчастіше безпосередній 
об’єкт того чи того злочину встановлюється шляхом тлумачення 
закону. Так, у ст. 227 КК йдеться про умисне введення в обіг (випуск 
на ринок України) небезпечної продукції,. Це дає підстави для 
висновку, що безпосереднім об’єктом цього злочину виступають 
суспільні відносини, які виникають з приводу реалізації прав та 
законних інтересів споживачів на отримання доброякісної (безпечної 
для життя та здоров’я) продукції, тобто такої продукції, що відповідає 
вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-
правовими актами. 

Безпосереднім об’єктом злочину можуть бути різні види 
найважливіших соціальних цінностей, з приводу чого виникають 
суспільні відносини. Проте його слід відрізняти від інших суспільних 
відносин, що можуть бути порушені при вчиненні кримінально 
караного посягання. Так, при вчиненні діянь, що кваліфікуються як 
терористичний акт, разом із суспільними відносинами, що 
забезпечують громадську безпеки та нормальну діяльність органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, службових осіб 
цих органів, об’єднань громадян, юридичних осіб, порушуються і 
міжособистісні відносини, що забезпечують життя або здоров’я особи. 

Безпосередній об’єкт злочину є конструктивною (обов’язковою) 
ознакою усіх складів злочинів, тому його точне встановлення при 
кваліфікації діяння є обов’язковим. Один самостійний злочин, як 
правило, посягає на один об’єкт. Однак у деяких випадках кримінально 
каране діяння шкідливо впливає відразу на кілька охоронюваних 
законом суспільних відносин. У такому разі безпосередній об’єкт 
злочину поділяється на основний і додатковий. 

Основним об’єктом є суспільні відносини, на які прямо 
(безпосередньо) здійснюється посягання. Наприклад, для 
насильницького грабежу (ч. 2 ст. 186 КК), основним об’єктом є 
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економічні відносини власності, а додатковим об’єктом є фізична чи 
психічна недоторканність особи. Додатковому об’єкту також 
заподіюється певна шкода або створюється загроза її заподіянння, але 
при цьому він є похідним від основного об’єкта. Якщо ж реальної 
шкоди чи погрози заподіяння шкоди фізичній чи психічній 
недоторканності особи не має, то відсутній і склад насильницького 
грабежу за ч. 2 ст. 186 КК України як двооб’єктного злочину. У таких 
випадках вчинене діяння кваліфікується як відкрите викрадення 
чужого майна, що посягає тільки на економічні відносини власності. 

Слід також враховувати, що додатковий об’єкт може бути 
обов’язковим і факультативним. Перший з них завжди страждає 
внаслідок учинення злочинного посягання. У свою чергу додатковий 
факультативний об’єкт не є обов’язковою ознакою злочину, але може 
бути порушений при його вчиненні. Так, при насильницькому грабежі 
фізичній чи психічній недоторканності потерпілого завжди 
заподіюється шкода. Отже, цей об’єкт є додатково-обов’язковим. 
Проте при вчиненні цього злочину можливим є також заподіяння 
шкоди честі і гідності потерпілого. Вказаний об’єкт не передбачається 
названим складом злочину і є факультативним. Завдяки цій обставині 
його наявність або відсутність не впливає на кваліфікацію грабежу. 

 
7.3. Предмет злочину. Потерпілий від злочину 
Охоронювані ЗУпКВ суспільні відносини, що утворюють зміст 

об’єкта кримінально караного посягання, завжди виникають із приводу 
певного суспільно значущого інтересу чи блага. У деяких випадках 
зазначений інтерес має матеріальне (предметне) вираження, тобто 
наділений певними фізичними ознаками, властивими речам. Суспільні 
відносини, що виникають із приводу названих елементів матеріального 
світу, називаються предметними, завдяки тому, що їхньою 
обов’язковою ознакою є певна річ, тобто предмет. При вчиненні 
злочинів, що посягають на предметні відносини, винний впливає на 
окремий предмет, і тим самим заподіює шкоду об’єкту. Так, при 
неправомірному заволодінні транспортним засобом (ст. 289 КК) 
винний посягає на предмет цього злочину, яким у цьому випадку є 
наземні транспортні засоби – пристрої, призначені для перевезення 
людей та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального 
обладнання чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та 
обліку у відповідних підрозділах МВС України та/або допущені до 
дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України для 
тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах, тим самим 
заподіюючи шкоду об’єкту, а саме відносинам, що виникають із 
приводу охорони безпеки руху або належної експлуатації транспорту. 

Предмет злочину – елемент матеріального світу (річ), із приводу 
якого виникають охоронювані законом суспільні відносини, впливаючи 
на який винний заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди об 
’єкту. 

На думку М. Й. Коржанського, предметом злочину слід визнати 
матеріальний об’єкт, у якому виявляються суспільні відносини і 
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впливаючи на який суб’єкт змінює ці суспільні відносини. Під 
матеріальним об’єктом у цьому визначенні він розуміє як об’єкт, так і 
суб’єкт, оскільки людська діяльність є активністю суб’єкту 
спрямованою на об’єкти або на інших суб’єктів. Як вважає 
М. Й. Коржанський, цю обставину необхідно враховувати тому, що 
суспільні відносини можуть бути порушені впливом як на 
матеріальний об’єкт, так і на суб’єкта відносин, тобто впливом на будь-
яку сторону суспільних відносин1. 

Предмет злочину є ознакою складу злочину, що містить 
специфічну інформацію, необхідну для правової оцінки злочину. У 
передбачених КК випадках він є обов’язковою (конструктивною) 
ознакою об’єкта злочину певного виду. Такі злочини можуть бути 
вчинені лише дією на цей предмет. Не можна вчинити такий злочин, ні 
на що або ні на кого не впливаючи. Скільки б суб’єкт не бажав 
настання певної шкоди, ця шкода не настане без відповідного впливу 
на матеріальний предмет – субстрат суспільних відносин2. 

Предмет злочину слід відрізняти від знарядь злочинних дій. Якщо 
предмет злочину – це те, на що впливає злочинець, то знаряддя – це 
предмети, за допомогою яких вчиняється злочинне діяння. 

Як і безпосередній об’єкт, предмет може бути критерієм 
розмежування суміжних злочинних діянь. Наприклад, за цим критерієм 
відрізняється заволодіння чужим майном або придбання права на 
майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) (ст. 190) 
від злочину, передбаченого ст. 192 (заподіяння майнової шкоди 
шляхом обману або зловживання довірою). Зокрема, предметом 
шахрайства є майно, яке на момент вчинення злочину знаходилось у 
власника, а предметом злочину, передбаченого ст. 192 КК, – майно, яке 
лише повинно було надійти до власника. 

Предмет посягання може бути також одним із критеріїв 
розмежування кримінально караної контрабанди і контрабанди як 
адміністративного проступку, передбаченого МК України. Товари не є 
сьогодні предметом кримінально караної контрабанди. 

Ознаки предмета в деяких випадках виступають як кваліфікуючі 
обставини складу злочину. Наприклад, викрадення, привласнення, 
вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними способом 
шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх 
пошкодження утворює склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК. 
Викрадення, привласнення, вимагання особливо важливих документів, 
штампів, печаток кваліфікується за ч. 2 ст. 357 КК. Правильне 
встановлення предмета злочину сприяє суворому дотриманню 
законності під час розгляду судами кримінальних проваджень. 

Слід також враховувати, що предмет не є обов’язковою ознакою 
кожного злочину. Він може бути відсутнім при вчиненні посягань на 

                                                 
1  Коржанський М. Й Предмет і об’єкт злочину : [монографія] / 

М. Й. Коржанський. – Д. : Юрид. акад. МВС ; Ліра ЛТД, 2005. – С. 119. 
2 Коржанський М. Й. Там само. – С. 119. 
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суспільні відносини, що виникають із приводу нематеріальних благ. 
Наприклад, зґвалтування, позбавлення волі або викрадення людини, 
що заподіюють шкоду статевій свободі та статевій недоторканості, 
волі, честі і гідності людини. 

Від предмета злочину необхідно відрізняти потерпілого. За своїми 
якостями потерпілий є особливим різновидом предмета злочину, однак 
ототожнювати між собою зазначені категорії було б не зовсім 
коректно, у зв’язку з чим ознаки потерпілого розглядаються окремо. 
Потерпілий від злочину (жертва злочину) – це факультативна ознака 
об’єкта злочину, що характеризує людину, з приводу якої вчиняється 
злочинне діяння та (або) на організм якої здійснюється злочинний 
вплив1. Необхідно зазначити, що потерпілим визнається лише жива 
особа. Тіло мертвої людини розглядається як предмет злочину, завдяки 
чому вплив на нього слід кваліфікувати за ст. 297 КК – наруга над 
трупами і місцями їхнього поховання. 

У деяких статтях ОЧ КК потерпілий визнаний обов’язковою 
ознакою складу злочину, його відсутність виключає оцінку дій чи 
бездіяльності винного як кримінально караної. В окремих випадках 
ознаки потерпілого можуть вплинути на кваліфікацію вчиненого. 
Наприклад, при захопленні співробітника міліції як заручника, 
відповідальність настає не за статтею 147 КК, а за статтею 349 КК 
України, яка визнає потерпілим за цим злочином представника влади, 
працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів. 

Слід враховувати, що поняття потерпілого з погляду 
кримінального і кримінального процесуального права має істотні 
відмінності. Як кримінально-правова категорія потерпілим визнається 
фізична особа, на яку в процесі вчинення злочину здійснюється 
моральний чи фізичний вплив. У свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 55 КПК 
України, потерпілим є потерпілим у кримінальному провадженні може 
бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 
моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій 
кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Отже, 
процесуальне поняття потерпілого допускає заподіяння не тільки 
фізичної чи моральної шкоди, але й також і матеріальної (майнової), у 
той час як кримінально-правове поняття потерпілого припускає тільки 
фізичну чи моральну шкоду. З цієї причини при вчиненні, наприклад, 
квартирної крадіжки, власник майна буде визнаний потерпілим лише у 
кримінальному процесі, а при нанесенні побоїв, і в процесуальному та 
у кримінально-правовому смислі. Крім того, потерпілим у 
кримінальному процесі може бути й юридична особа. 

Співвідношення об’єкта і предмета злочину. Об’єкт і предмет 
злочину – це близькі юридичні категорії, що об’єднані низкою 

                                                 
1 Лащук Є. В. Предмет злочину в кримінальному праві України : автореф. дис. 

на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне 
право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Є. В. Лащук. – К., 2005. – 
С. 7. 
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загальних властивостей. Предмет є однією з ознак об’єкта злочину, 
тобто співвідноситься з ним як ціле і частина. Однак, не дивлячись на 
всю їхню схожість, між об’єктом і предметом злочину існує низка 
розходжень. Так, об’єкт є обов’язковою конструктивною ознакою 
будь-якого складу злочину. Його відсутність виключає кримінальну 
протиправність діяння і, як наслідок, можливість покладення на 
суб’єкта засобів кримінально-правового впливу. На відміну від цього, 
предмет вважається додатковою ознакою складу злочину і є наявним 
не в усіх кримінально караних діяннях. 

Об’єкт злочину є хоча й об’єктивно існуючою, але в той же час 
абстрактною категорією, що не має зовнішнього прояву. Він 
виражається в суспільних відносинах, що становлять собою 
урегульований та охоронюваний законом взаємозв’язок між різними 
суб’єктами. У свою чергу, предмет є елементом матеріального світу і 
завжди має конкретні зовнішні форми вираження, представляючи 
собою річ, що наділена суспільно значущими властивостями. 

Також слід враховувати, що об’єкт, будучи обов’язковим 
елементом складу злочину, піддається впливу в усіх випадках 
вчинення забороненого ЗУпКВ суспільно небезпечного діяння. У цій 
ознаці знаходить вираження головна властивість об’єкта злочину, що у 
загальному вигляді є соціальним інтересом чи благом, на яке 
здійснюється кримінально протиправне посягання. На відміну від 
цього, предмет, навіть якщо він визнаний законом обов’язковою 
ознакою складу злочину, страждає далеко не завжди. Наприклад, при 
викраденні певного майна йому, як правило, не заподіюється ніякої 
шкоди. У деяких випадках, внаслідок вчинення злочинного посягання, 
властивості предмета можуть навіть покращитися (викрадений 
несправний мотоцикл ремонтується). 

Таблиця 4 
Співвідношення об’єкта і предмета злочину. 

Об’єкт злочину Предмет злочину 
1. Обов’язкова ознака складу 
злочину 

1. Є факультативною ознакою і 
передбачається не всіма нормами 
Особливої частини КК  

2. Не має матеріального вираження 2. Завжди матеріально виражений  
3. Завжди порушується в результаті 
вчинення злочину 

3. Шкода предмету при вчиненні 
злочину заподіюється не у всіх 
випадках 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття об’єкту злочину.  
2. У чому полягає кримінально-правове значення об’єкта злочину? 
3. Назвіть види об’єктів злочинів та охарактеризуйте їх. 
4. Що таке основний та додатковий безпосередні об’єкти злочину?  
5. Вкажіть, у чому полягає відмінність основного та додаткового 

безпосереднього об’єктів злочину від факультативного предмета 
(об’єкта) кримінально-правової охорони? 
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6. Дайте поняття предмета злочину.  
7. Як співвідносяться поняття «об’єкт злочину» та «предмет 

злочину»? 
8. Дайте поняття потерпілого від злочину. 
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8.1. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину 
Будь-яке злочинне посягання, певним чином впливаючи на 

матеріальний світ, має свою зовнішню сторону. Як кримінальний 
делікт розглядається тільки діяння, що знаходить своє відображення в 
зовнішньому світі і заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння 
шкоди суспільним відносинам. Із цієї причини обов’язковою ознакою 
складу злочину визнається об’єктивна сторона, що вміщує основні 
зовнішні ознаки злочину. 

При кваліфікації будь-якого злочину об’єктивна сторона злочину 
відіграє важливу роль. Вона є складовою юридичного факту для 
початку реалізації кримінальної відповідальності, а також підставою 
розмежування складів злочинів. Проблемам об’єктивної сторони 
злочину в кримінально-правовій літературі присвятили праці такі 
вчені-юристи, як А. А. Тер-Акопов, Л. Д. Гаухман, М. І. Ковальов, 
В. М. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнєцова, А. В. Наумов, А. А. Піонтковський, 
Г. В. Тимейко, Т. В. Церетелі та інші. 

Об’єктивна сторона є основним конструктивним елементом будь-
якого складу злочину. Саме в зовнішніх ознаках діяння знаходять своє 
безпосереднє відображення негативні установки винного щодо 
охоронюваних законом суспільних відносин. Думки, ідеї, які навіть 
мають антигромадську спрямованість, не заподіюють шкоди інтересам 
особи, суспільству і державі, через що не можуть мати кримінально-
правових наслідків. Тому, підстава для покладення на особу засобів 
кримінальної відповідальності з’являється лише у разі встановлення 
всіх необхідних ознак об’єктивної сторони: діяння, суспільно 
небезпечного наслідку, причинового зв’язку. 

Об’єктивна сторона злочину – сукупність передбачених законом 
ознак, що характеризують зовнішню сторону злочинного діяння. 

Вивчення будь-якого злочину починається, насамперед, з розгляду 
його об’єктивних властивостей: місця, часу, способу посягання, 
характеру і розміру заподіяних наслідків. Саме зовнішні ознаки 
злочину істотно впливають на кваліфікацію вчиненого. Важливість 
розглядуваного елемента складу злочину обумовлюється тим, що в 
диспозиціях статей ОЧ КК основна увага приділяється опису саме 
об’єктивних ознак: способу вчинення, характеру і розміру заподіяних 
наслідків, місця вчинення суспільно небезпечного діяння тощо. 

Зміст об’єктивної сторони злочину становить набір обов’язкових і 
додаткових ознак. До обов’язкових, у першу чергу, належить суспільно 
небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на охоронювані 
ЗУпКВ суспільні відносини. Крім цього, до об’єктивної сторони 
злочину входять суспільно небезпечні наслідки і причиновий зв’язок 
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між учиненим діянням і суспільно небезпечними наслідками. Ці ознаки 
є обов’язковими для об’єктивної сторони, відсутність хоча б однієї з 
них виключає наявність складу злочину. 

Проте до об’єктивної сторони злочину входить низка додаткових 
ознак, до яких відносяться: місце, час, спосіб, обстановка, знаряддя і 
засоби вчинення злочину. У тому разі, якщо вказані ознаки передбачені 
конкретною статтею Особливої частини КК, вони набувають «статусу» 
обов’язкових ознак об’єктивної сторони злочину. У всіх інших 
випадках їхня наявність не впливає на кваліфікацію, але може бути 
врахована при призначенні покарання. 

Значення об’єктивної сторони злочину полягає в тому, що вона як 
елемент складу злочину: 

– є обов’язковим для будь-якого складу злочину, його відсутність 
виключає злочинність і караність учиненого. Також слід враховувати, 
що наявність чи відсутність однієї або декількох ознак об’єктивної 
сторони може істотно вплинути на кваліфікацію діяння. Наприклад, у 
разі, якщо з незалежних від винного причин не настає наслідок при 
вчиненні складу з матеріальною конструкцією об’єктивної сторони, 
вчинене кваліфікується як незакінчений злочин; 

– є головним критерієм розмежування суміжних складів злочинів. 
При цьому до уваги приймаються як обов’язкові, так і факультативні 
ознаки об’єктивної сторони складу злочину. Головним моментом при 
цьому є характеристика діяння і способу вчинення злочинного діяння. 
Наприклад, дві форми вчинення діяння, передбаченого ст. 146 КК – 
викрадення людини або незаконне позбавлення волі – відрізняється 
одна від одної способом вчинення. При викраденні людини потерпілий 
захоплюється і переміщається в інше місце, у той час як незаконне 
позбавлення волі, пов’язане з утриманням особи в місці звичайного для 
потерпілого перебування. Проводячи розмежування різних злочинів, 
слід враховувати й інші ознаки об’єктивної сторони: характер 
наслідків, місце, час, знаряддя вчинення посягання. Так, одна з 
відмінностей бандитизму (ст. 257 КК) від створення злочинної 
організації (ст. 255 КК), проявляється у знарядді вчинення злочину. 
Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони бандитизму є наявність 
зброї, тоді як у злочині, передбаченому ст. 255 КК, ця ознака 
вважається факультативною; 

– дає можливість розмежувати злочинне діяння від незлочинного. 
У цьому разі необхідно брати до уваги всю сукупність обставин 
справи, що характеризують зовнішню сторону протиправного діяння: 
спосіб посягання, розмір заподіяної шкоди, місце та обстановку його 
вчинення. Наприклад, кримінально каране хуліганство (ст. 296 КК) 
відрізняється від аналогічного адміністративного делікту – дрібного 
хуліганства, – за ступенем порушення громадського порядку. 
Кримінальний делікт на відміну від адміністративного, пов’язаний не 
просто з порушенням громадського порядку, а виражається у грубому 
порушенні правил поведінки в громадських місцях з мотивів явної 
неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю 
чи винятковим цинізмом. Крім того, кримінально каране хуліганство 
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має бути поєднане із застосуванням насильства чи погрозою його 
застосування, або зі знищенням чи пошкодженням майна. У дрібному 
хуліганстві ця ознака відсутня; 

– істотно впливає на ступінь суспільної небезпеки злочину і, як 
наслідок, на вид і розмір (строк) покарання. Наприклад, настання в 
результаті вчинення злочину тяжких наслідків значно підвищує 
ступінь його шкідливості . У багатьох випадках на розмір небезпеки 
злочину впливає спосіб його вчинення. Так, умисне вбивство, вчинене 
з особливою жорстокістю чи способом, небезпечним для життя 
багатьох осіб (п. 4 і п. 5 ч. 2 ст. 115 КК) становить найбільшу небезпеку 
порівняно з діянням, передбаченим ч. 1 ст. 115 КК. Водночас ознаки 
об’єктивної сторони можуть впливати на розмір суспільної небезпеки і 
в бік її зменшення. Так, ст. 118 КК передбачає відповідальність за 
умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. У цьому 
випадку обстановка вчинення цього діяння – стан необхідної оборони, 
викликаний злочинним посяганням, обумовлює зниження ступеня його 
небезпеки; 

– в деяких випадках дає можливість визначити зміст суб’єктивної 
сторони вчиненого злочину, зокрема спрямованість умислу, мотив або 
мету, яку переслідував винний. Наприклад, злочини з формальним 
складом можуть бути вчинені виключно з прямим умислом, тому що 
саме діяння відбувається лише усвідомлено і цілеспрямовано. 
Наприклад, вчинення грубого порушення громадського порядку, яке не 
припиняється і виражає явну неповагу до суспільства, дозволяє 
говорити про наявність хуліганського мотиву. 

На підставі аналізу ознак об’єктивної сторони можна визначити 
інші юридично значущі обставини справи (причини вчинення злочину, 
особу винного, кількість співучасників тощо). 

 
8.2. Суспільно небезпечне діяння. Дія і бездіяльність 
Діяння (дія або бездіяльність) є складовою об’єктивної сторони 

будь-якого складу злочину. Якщо немає діяння, то кримінальна 
відповідальність виключається. Тому сам по собі факт виявлення 
злочинного наміру або процес формування такого наміру (так званий 
голий умисел) не є кримінально караним. 

Діяння має бути суспільно небезпечним, протиправним, 
усвідомленим і вольовим, складним і конкретним за змістом. Дві 
ознаки діяння – суспільна небезпечність і протиправність – прямо 
передбачені в законі. Стаття 11 КК України визначає злочин як 
передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або 
бездіяльність). А в ч. 2 ст. 1 КК зазначено, що Кримінальний кодекс 
України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами. Зміст 
суспільної небезпечності визначається тим, що діянням заподіюється 
шкода охоронюваним законом суспільним відносинам або створюється 
реальна загроза заподіяння такої шкоди. 

Протиправність (протизаконність) діяння визначається тим, що 
конкретна дія або бездіяльність має бути заборонена законом – 
вчинення такого діяння завжди порушує припис, передбачений КК. 
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Суспільно небезпечне і протиправне діяння є ознакою об’єктивної 
сторони злочину тільки в тому разі, якщо воно вчинено усвідомлено. 
Це означає, що свідомістю особи, яка вчиняє конкретне діяння, 
повинно охоплюватися суспільна небезпечність цього діяння, характер 
і зміст суспільної небезпеки. Особа має усвідомлювати, на які суспільні 
відносини спрямовані її посягання і яку шкоду воно може заподіяти. 
Наприклад, завдаючи удари іншій людині, особа, яка вчиняє такі дії, 
усвідомлює, що посягає на життя чи здоров’я залежно від того, яким 
життєво важливим органам наносяться удари і які знаряддя для цього 
використовуються, її свідомістю охоплюється можливість, а за певних 
умов навіть неминучість заподіяння шкоди життю чи здоров’ю. 

Визначивши всі ознаки, що розкривають поняття і зміст суспільно 
небезпечного діяння, необхідно розмежувати форми, в яких діяння 
може бути вчинено. Кримінальний кодекс передбачає і визначає дві 
форми суспільно небезпечного діяння: активну форму – дію і пасивну 
– бездіяльність (ст. 11 КК України). 

Дії, тобто активна поведінка, властиві більшості злочинів. За 
формою прояву вони можуть бути різноманітними: із докладанням 
власних фізичних зусиль особи, використанням іншої особи 
(наприклад, малолітньої), сил природи або тварин. Дії можуть бути 
пов’язані з використанням службового становища, виконанням 
професійних обов’язків. Наприклад, із виконанням таких обов’язків 
може бути пов’язане перевищення влади або службових повноважень 
працівником правоохоронного органу (ст. 365) тощо. 

Бездіяльність – це пасивна поведінка. Її антисуспільна орієнтація 
полягає в тому, що у певних випадках особа повинна діяти, але не 
робить цього. Обов’язок діяти випливає з приписів нормативних актів 
(наприклад, необхідність явки військовозобов’язаного на пункт 
навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів). Такий обов’язок 
може також зумовлюватися посадою або професійною діяльністю. 
Наприклад, відповідальна за дотримання правил безпеки виробництва 
особа повинна у відповідних випадках забезпечити працівника 
засобами індивідуального захисту від шкідливого впливу токсичних 
речовин, вібрації тощо. Обов’язок діяти може виникати і внаслідок 
попередньої поведінки особи. Так, особа, яка взялася перевести 
незрячого через дорогу, не має права залишити його, не довівши до 
кінця проїжджої частини вулиці. 

Діяння може бути як одноактним, так і багатоактним вчинком. У 
останньому разі необхідно вирішувати питання про те, чи немає 
множинності злочинів, пам’ятаючи, що одиничний злочин може бути 
триваючим, продовжуваним або складним. Роз’яснюючи поняття 
продовжуваного злочину стосовно розкрадання майна, ПВСУ в абз. 4 
п. 20 Постанови «Про судову практику у справах про злочини проти 
власності» від 6 листопада 2009 року зазначив, що неодноразове 
незаконне вилучення чужого майна чи заволодіння ним, що 
складається із тотожних діянь, які мають загальну мету та із самого 
початку охоплюються єдиним злочинним наміром на заволодіння 
конкретним майном, слід розглядати як один продовжуваний злочин. В 
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універсальному аспекті для продовжуваного злочину характерна 
наявність, принаймні, трьох ознак: 1) тотожність дій; 2) єдність 
умислу; 3) наявність загальної мети. Останні дві ознаки передбачають, 
що винний від початку вчинення першої дії має намір здійснити і 
подальші дії, спрямовані на досягнення певного кінцевого результату. 
Наприклад, викрадення грошей у кілька заходів за підробленим 
документом, у якому зазначена остаточна їх сума. 

Із кількох частин складається і триваючий злочин, для якого 
характерним є вчинення на початку одноактного діяння, а надалі 
невизначено тривалий час безперервно зберігається злочинний стан. 
Наприклад, триваючим злочином є втеча з УВП. 

Особливістю складного злочину є те, що його утворює сукупність 
дій, які самі по собі передбачені в інших статтях КК як самостійні 
злочини. Наприклад, такі дії, як напад з метою заволодіння майном, 
поєднаний із насильством, небезпечним для життя або здоров’я 
потерпілого, характерні для розбою – злочину, передбаченого ст. 187 
КК України. Але якщо такі дії вчиняються під час нападу банди, вони 
підпадають під ознаки бандитизму. Оскільки дії, що утворюють 
об’єктивну сторону бандитизму, ширші за змістом (вони можуть 
полягати і в заволодінні майном, і в заподіянні тілесних ушкоджень, і в 
насильницькому статевому акті тощо), то вони не потребують 
додаткової кваліфікації за іншими статтями КК. Тому в наведеному 
вище прикладі все вчинене охоплюється ознаками складу злочину, 
передбаченого ст. 257 КК. 

Деякі склади злочинів передбачають вчинення діяння 
систематично, тобто більше двох разів. Діяння може вчинятись і у 
вигляді промислу. Це такі випадки, коли наявна більш-менш тривала 
злочинна діяльність, яка стає основним або відчутним додатковим 
джерелом злочинного збагачення. 

Оскільки діяння – обов’язкова умова кримінальної 
відповідальності особи, недоведеність факту його вчинення особою, 
яка провадить досудове слідство, або суддею (судом) є підставою для 
закриття кримінальної справи щодо цієї особи або винесення 
виправдувального вироку. 

 
8.3. Суспільно небезпечні наслідки: поняття та види 
Наслідком (злочинним результатом) діяння прийнято вважати 

передбачену кримінально-правовою нормою матеріальну або іншу 
шкоду, заподіяну злочинним діянням об’єкту посягання. Важливість 
цієї ознаки полягає в тому, що від розміру та характеру можливої або 
фактично заподіяної шкоди залежить значною мірою ступінь 
суспільної небезпечності злочину. 

Особливо великого значення суспільно небезпечні наслідки 
набувають у так званих матеріальних складах злочинів, об’єктивна 
сторона яких включає такі наслідки як обов’язкову ознаку. Такі 
злочини вважаються закінченими з моменту настання наслідку. 
Наприклад, убивство, викрадення чужого майна, за винятком розбою, є 
злочинами з матеріальним складом. Убивство може визнаватися 
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закінченим лише з моменту настання смерті іншої людини, а 
викрадення – з моменту, коли суб’єкт заволодів майном і має реальну 
можливість хоча б початково розпорядитись ним. 

На відміну від матеріальних, формальними є склади злочинів, 
об’єктивна сторона яких не передбачає наслідків як обов’язкову їх 
ознаку. Закінченим такий злочин вважається з моменту вчинення 
діяння, а наслідок віднесено за межі складу злочину, і на кваліфікацію 
не впливає. Це такі злочини, як державна зрада, шпигунство, прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою тощо. 

Окремі склади злочинів сформульовані в законі таким чином, що 
наслідок діяння зазначено як альтернативну ознаку. Так, посягання на 
життя працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у 
зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, а також 
члена громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону або військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю 
щодо охорони громадського порядку (ст. 348 КК України), може бути у 
формі замаху на умисне вбивство або у формі умисного вбивства 
зазначених осіб. У обох варіантах злочин буде закінченим. Такі склади 
злочинів у теорії кримінального права отримали назву формально-
матеріальних, хоча ця назва досить умовна і здебільшого практичного 
значення не має. 

Критерієм вирішення законодавцем питання про включення або 
невключення наслідку до обов’язкових ознак об’єктивної сторони 
складу конкретного злочину є міра відображення ознаками складу 
злочину ступеня суспільної небезпечності того чи іншого діяння. При 
цьому враховується специфіка самого діяння, ступінь вірогідності 
спричинення шкоди, її характер, обсяг і час настання можливого 
наслідку. Значення специфіки діяння у вирішенні питання про 
конструкцію об’єктивної сторони складу злочину можна 
продемонструвати на прикладі такого злочину, як погроза вбивством. 
Погроза вбивством – це дія, що сама по собі суспільно небезпечна. 
Тому злочинний результат не є обов’язковою ознакою цього злочину. 

У інших випадках значне підвищення ступеня суспільної 
небезпечності діяння зумовлює характер заподіяної шкоди. Наприклад, 
незаконна лікувальна діяльність визнається злочинною лише за умови 
настання певних наслідків, тобто, якщо ця діяльність спричинила тяжкі 
наслідки для хворого (розлад здоров’я або смерть потерпілого) (ст. 138 
КК). Тому ці наслідки введені законодавцем у конструкцію об’єктивної 
сторони складу цього злочину. Іноді таку функцію виконує розмір 
заподіяної шкоди. Наприклад, у ст. 364 КК України вказана як 
злочинний наслідок істотна шкода. Якщо зловживання владою або 
службовим становищем не завдало істотної шкоди охоронюваним 
законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або 
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, 
тобто такої шкоди, яка в сто і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, воно не є злочином. 
Для деяких злочинів характерно, що можливі їх наслідки дуже 
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віддалені від учинення діяння за часом. У такому разі визнаються 
злочинними самі дії, а наслідки не включаються до складу злочину. 
Наприклад, пропаганда війни (ст. 436 КК) або публічні заклики до 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із 
закликами до вчинення таких дій (ч. 1 ст. 109 КК). Тож наслідки не 
входять до конструкції об’єктивної сторони складу злочину у разі, 
якщо діяння самі по собі суспільно небезпечні, а можливі наслідки за 
характером, обсягом або через значну віддаленість моменту їх 
настання суттєво не підвищують суспільну небезпечність злочину. 

Форма закріплення у статтях КК наслідків як обов’язкової ознаки 
складу злочину різноманітна. У деяких випадках вони безпосередньо 
вказані у законі (статті 138, 364 КК України), в інших – випливають зі 
змісту закону. При цьому висновок про обов’язковість наслідків для 
того чи іншого складу злочину робиться шляхом тлумачення закону. 
Наприклад, висновок про обов’язковість майнової шкоди можна 
зробити при з’ясуванні нормативних конструкцій викрадання майна в 
будь-якій формі за винятком розбою. Трапляються диспозиції статей, 
які описують і діяння, і наслідок одним терміном. Наприклад, у ст. 194 
КК України йдеться про знищення або пошкодження майна, тобто 
мається на увазі як процес приведення майна у непридатність (діяння), 
так і наслідок – факт знищення або пошкодження майна і заподіяння 
відповідної майнової шкоди у великих розмірах. 

Труднощі у визначенні злочинних наслідків здебільшого пов’язані 
з тим, що ця ознака описана в законі у вигляді оціночного поняття. У 
таких випадках вирішенню цього питання сприяє легальне або судове 
тлумачення закону. Наприклад, безпосередньо у законі визначено 
поняття «значної шкоди потерпілому» (примітка до ст. 185 КК 
України), а також роз’яснено у п. 27 постанови ПВСУ від 6 листопада 
2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти 
власності». Так, у статтях 185, 186, 189 та 190 КК значна шкода 
визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та 
якщо йому спричинені збитки на суму від 100 до 250 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Залежно від змісту соціального інтересу, на який здійснюється 
злочинне посягання, суспільно небезпечні наслідки можна поділити на 
низку видів. Найнебезпечнішою є фізична шкода, під якою слід 
розуміти результат протиправного впливу на організм людини. 
Зазначений наслідок може мати різний характер (заподіяння смерті, 
шкода здоров’ю людини) і ступінь тяжкості. Так, шкода здоров’ю може 
бути: легкої, середньої тяжкості і тяжка, завдяки чому заподіяння 
тяжкішої за ступенем шкоди здоров’ю особи свідчить про вищий 
рівень суспільної небезпеки. 

Наступним видом наслідку є економічна шкода, під якою слід 
розуміти заподіяння шкоди матеріальним (фінансовим) інтересам 
потерпілого. Вона полягає у прямій майновій втраті (вилучення, 
ушкодження майна) або у вигляді упущеної вигоди. Наприклад, 
ухиляючись від сплати податків (ст. 212 КК України) громадянин тим 
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самим не вносить до державного бюджету необхідні платежі, завдяки 
чому фінансовим інтересам держави завдається пряма шкода. 

Моральна шкода – це протиправний вплив на свідомість особи, 
внаслідок якого страждає її честь, гідність та ділова репутація. 
Особливим різновидом моральної шкоди є протиправне посягання на 
психічну недоторканість особи шляхом погроз чи знущань. 

До нематеріальних наслідків відноситься організаційно-
управлінська шкода, що характеризується порушенням або 
дезорганізацією встановленого порядку діяльності різних державних 
органів, а також органів місцевого самоврядування, громадських і 
комерційних організацій, об’єктів життєзабезпечення населення 
(наприклад, порушення роботи великої організації (міськводоканалу), 
блокування ділянки шляхопроводу тощо). 

Підвищену суспільну небезпеку представляють протиправні 
посягання, що заподіюють соціально-політичні наслідки – підрив 
основ конституційного устрою України, порушення порядку 
здійснення органами влади повноважень у сфері державного 
управління, завдання шкоди обороноздатності і зовнішній безпеці 
держави. Так, дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 КК 
України), ставлять під загрозу закріплений Конституцією України 
демократичний порядок формування представницьких державних 
органів, порушуючи сформований баланс різних гілок влади. 

Екологічна шкода є наслідком найрізноманітніших за характером 
злочинних посягань. Серед наслідків вчинення злочинів проти довкілля 
законодавець передбачив масову загибель об’єктів тваринного чи 
рослинного світу (ч. 3 ст. 2391, ч. 2 ст. 243 КК України), екологічне 
забруднення значних територій (ст. 236 КК України), матеріальну 
шкоду у великому розмірі (ч. 2 ст. 2391 КК України), створення 
небезпеки для довкілля (частини 1 і 2 ст. 240, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242 
КК України), створення небезпеки для живих ресурсів моря (ч.ч. 1 і 3 
ст. 243 КК України), забруднення поверхневих чи підземних вод і 
водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну 
їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел (ч. 1 ст. 
242 КК України), перешкоджання законним видам використання моря 
(ч. 1 і 3 ст. 243 КК України), шкоду зонам лікування і відпочинку (ч. 3 
ст. 243 КК України), створення небезпеки загибелі живих організмів 
моря (ч. 1 ст. 244 КК України), масову загибель тварин (ч. 2 ст. 245 КК 
України), створення небезпеки тяжких технологічних аварій або 
екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення 
або інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 253 КК України), тривале 
зниження або втрату родючості земель, виведення їх із 
сільськогосподарського обороту (ст. 254 КК України)1. Вони настають 

                                                 
1  Митрофанов І. І. Довкілля під охороною закону про кримінальну 

відповідальність : [монографія] / І. І. Митрофанов, В. В. Локтіонова. – Кременчук : 
Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2010. – С. 48–49. 
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відразу чи через певний час після вчинення самих протиправних дій. 
Всі вони завдають значної шкоди навколишньому природному 
середовищу, яка (шкода) в подальшому може призвести до екологічної 
катастрофи. 

У зв’язку з останніми подіями в Україні значної небезпеки 
набувають злочинні наслідки, виражені у вигляді шкоди громадській 
безпеці і громадському порядку. Вчинення таких злочинів, як 
терористичний якт, бандитизм, організована злочинна діяльність, 
масові заворушення тощо, народжує у суспільстві почуття страху, 
паніки, непевності в майбутньому. Особливістю таких злочинів є та 
обставина, що їх вчинення є результатом значного суспільного 
резонансу, у зв’язку з чим ці наслідки нематеріального характеру 
торкаються великого кола охоронюваних законом інтересів особи, 
суспільства і держави. 

Особливість наслідків як ознаки об’єктивної сторони складу 
злочину полягає в тому, що вони можуть бути або підраховані, або 
певним чином визначені. Лише за такої умови наслідки можуть 
виконувати функції ознаки складу злочину. Наприклад, майнова шкода 
може визначатися вартісними критеріями, шкода здоров’ю може 
встановлюватись за допомогою судово-медичних критеріїв визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, порушення нормальної роботи 
транспорту може виявлятися у зриві графіку руху поїздів тощо. 

Як і інші ознаки матеріального складу злочину, наслідки входять у 
предмет доказування у кримінальному провадженні, що стає можливим 
за умови конкретності цієї ознаки. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 
КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню 
вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Якщо 
наслідки злочину при розслідуванні кримінального провадження не 
були встановлені або були визначені помилково, – це є підставою для 
направлення судом кримінальної провадження на новий судовий 
розгляд або винесення виправдувального вироку. 

 
8.4. Причиновий зв’язок та його кримінально-правове 

значення 
Злочинне діяння має певні форми зовнішнього вираження, що 

виявляються у вчиненні суспільно небезпечного діяння. При цьому, 
внаслідок учинення злочину відбувається вилив на матеріальний світ, 
результатом якого є зміни в об’єктивній дійсності, що заподіюють 
шкоду і представляють підвищений ступінь суспільної небезпеки. Ця 
обставина обумовлює злочинність вчиненого. Отже, заподіяння шкоди 
при вчиненні злочину відбувається не само по собі, а пов’язано з 
протиправною поведінкою винного. Завдяки цій обставині, для 
покладення на особу засобів кримінально-правового впливу необхідно 
встановити не тільки факт вчинення діяння і настання наслідків, а й 
також наявність причинового зв’язку між ними. 

Як відомо, причиновий зв’язок – це філософська категорія. Наука 
кримінального права, використовуючи ті чи інші філософські 
положення, зазвичай, не створює якісно нового поняття причинового 
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зв’язку, а лише вирішує цю проблему з урахуванням специфіки 
кримінального права. Закон причинності однаково поширюється на 
біологічні, хімічні, фізіологічні, соціальні і будь-які інші процеси і 
явища. Він може по-різному виявлятися в об’єктивній реальності, 
однак завжди є такою залежністю між явищами природи і суспільства, 
при якій одне з них (причина) породжує інше (наслідок). Тому ніяке 
інше явище, крім того, що подається матеріалістичною філософією, не 
може бути вихідним при з’ясуванні наявності причинового зв’язку в 
кримінальному праві. 

У кримінально-правовому розумінні причиновий зв’язок означає, 
що злочинний наслідок є результатом суспільно небезпечного, 
протиправного і винного діяння суб’єкта злочину. За простою схемою 
це виглядає так: одне явище (суспільно небезпечне діяння) породжує 
інше явище (злочинний наслідок). Звідси випливає: не має діяння – не 
настають і наслідки. Якщо ж, навпаки, суспільно небезпечні наслідки 
настали незалежно від того, чи було вчинено діяння, причиновий 
зв’язок відсутній. Але вирішення цього питання ускладнюється тим, 
що у ланцюгу взаємопов’язаних явищ може бути дуже багато обставин, 
тому досить важко встановити, які саме з них є юридично значущими 
причинами наслідку. Враховуючи важливість цих питань, 
кримінально-правовою наукою розроблено різні концепції щодо 
проблеми причинового зв’язку. Основними серед них вважаються: 
1) теорія причинності (conditio sine qua non). Деякі науковці цю теорію 
називають теорією еквівалентної причиновості; 2) теорія адекватної 
причинності; 3) теорія необхідного спричинення1. 

Теорія причиновості – conditio sine qua non (умова, без якої не; 
необхідна умова), виникла в першій половині XIX ст. у Німеччині і 
мала широке визнання, а деякі її положення не втратили свого 
значення і сьогодні (зокрема в англосаксонській системі кримінального 
права), хоча ця система додержується здебільшого теорії «головної», 
«найближчої» причини. 

За теорією причиновості діяння людини знаходиться у 
причиновому зв’язку з даною подією, якщо воно є необхідною умовою 
настання цієї події. При цьому причиною будь-якої події є, разом з 
діянням людини, кожна необхідна для її настання умова, що 
знаходиться в ланцюжку причиновості. Теорія, що розглядається, 
встановила загальні правила: причиною певного наслідку має 
вважатися таке діяння людини, яке є однією з достатніх умов настання 
такого наслідку за наявності суб’єктивної умови – усвідомлення 
особою того, що нею вчиняється, і передбачення нею наслідків 
вчиненого2. 

Недоліком теорії conditio sine qua non було те, що вона не давала 
відповіді на питання про причиновий зв’язок щодо наслідків, які 

                                                 
1 Більш детально про це див.: Матишевський П. С. Кримінальне право України. 

Загальна частина : [підруч.] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 113–119. 
2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 116. 
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виникли за допомогою інших сил. За своїм змістом ця теорія давала 
можливість вважати діяння людини достатньою причиною дуже 
віддалених наслідків, які сталися від інших, сторонніх причин. 

Згодом у теорії кримінального права Німеччини та Росії виник 
новий напрям, що мав назву причина-умова, причина-привід. Основне 
положення цього напряму полягає в тому, що не всі умови, за яких 
настають шкідливі наслідки, однакові: одні з них є головними, інші – 
другорядними і вважаються лише приводом. Якщо діяння людини було 
головною умовою наслідку, то воно визнавалося причиною наслідку. 
Коли ж наслідки виникали від приєднання до дії сторонніх, самостійно 
діючих, не викликаних людиною сил, то такі дії людини визнавалися 
лише приводом; у цьому разі вважалося, що причинового зв’язку між 
діянням людини і кінцевим наслідком немає і за настання такого 
наслідку людина не повинна відповідати. 

За теорією адекватної причиновості (виникла наприкінці XIX 
століття) причиновий зв’язок між небезпечним діянням і злочинним 
наслідком визначався на підставі зіставлення цього діяння з іншими 
подібними в типових випадках діями. Там, де немає типового 
(адекватного) причинового зв’язку між діяннями і наслідком, там 
немає причинового зв’язку. Отже, за цією теорією людина має 
відповідати лише за адекватні (типові) наслідки свого діяння. Серед 
прихильників цієї теорії не було єдності думок щодо самого поняття 
«типова» причина. Існувало два підходи щодо вирішення цього 
питання: «об’єктивний» – з погляду загально-життєвого досвіду 
«середньої розважливої людини» і «суб’єктивний» – з погляду 
усвідомлення типових явищ самим суб’єктом діяння. 

Таким чином, питання про причиновий зв’язок між небезпечним 
діянням і взаємопов’язаними з ним іншими чинниками та настанням 
шкідливих наслідків теорія адекватної причинності вирішується 
трьома шляхами: 1) на підставі типових зв’язків, характерних для даної 
категорії подій; 2) порівнянням даної категорії зв’язків з іншими 
подібними в типових випадках категоріями зв’язків; 3) залежно від 
усвідомлення (сприйняття) типової причини дій особи (злочинця), які 
мали відповідати загальножиттєвому досвіду «середньої розважливої 
людини»1. 

Теорія необхідного спричинення зародилася наприкінці XIX ст. 
у Німеччині, набула свого розвитку в Росії і стала панівною теорією 
кримінального права колишнього Радянського Союзу. Вона зберігає 
своє значення і нині в науці кримінальне право незалежних держав 
колишнього СРСР. Питання про причиновий зв’язок у кримінальному 
праві радянські вчені вирішували, виходячи з основних принципів 
діалектичного матеріалізму, розглядаючи причиновий зв’язок як 
об’єктивно існуючий зв’язок між небезпечним діянням особи і певним 
злочинним наслідком. Джерелом цієї теорії є дві парні категорії 
діалектичного матеріалізму – необхідність і випадковість. Під 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 117. 
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необхідністю розуміється вияв закономірності цього явища, вона 
(закономірність) внутрішньо властива певному явищу. Іншими 
словами, причиновий зв’язок наявний у тому разі, якщо одне явище за 
певних умов породжує як свій необхідний наслідок інше явище. 
Випадкові наслідки закономірно не випливають з даного діяння – це ті, 
які в конкретних умовах не були властиві вчиненому діянню, а настали 
під впливом його збігу з іншою причиною (причинами). 

Теорія вірогідного причинового зв’язку. Прихильники цієї 
теорії вважають, що потрібно віднайти таку концепцію в поясненні 
причиновості, яка би дозволила поєднати необхідність і випадковість. 
Цією концепцією може бути теорія вірогідного причинового зв’язку1. 
Концепція вірогідного причинного зв’язку в кримінальному праві 
висунута Ф. Ю. Бердичівським, який під вірогідним причиновим 
зв’язком розуміє зв’язок, за якого після вчинення дії з тим чи тим 
ступенем імовірності настають певні наслідки2. З точки зору загаль-
ного поняття ймовірності це твердження не викликає заперечення. Але 
воно не враховує зв’язку між реальною протиправною дією чи 
бездіяльністю і реальним суспільно небезпечним наслідком, що настав. 
А наведене автором рішення будується на оцінці передбачу-ваної, 
належної позитивній дії і передбачуваного позитивного результату. 
Але, як правильно зазначає Н. М. Ярмиш, конкретний причиновий 
зв’язок досліджується в минулому часі. А отже, міркувати про те, чи 
закономірна вона, чи регулярна, з яким ступенем імовірності 
відбуваються подібні випадки – пізно, немає сенсу. Треба займатися 
іншим – установ-лювати, чи дійсно вона спричинена тим самим 
явищем, яке досвід нам вказував на нього як на причину3. Твердження 
про те, що конкретна причина може бути пов’язана з наслідком 
«вірогідно», випадково слід визнати таким, що суперечить логіці і 
взагалі здоровому глузду4.  

Такий підхід підтримують і філософи. Так, М. О. Князєв 
стверджує, що «вірогідний» зв’язок між причиною і наслідком 
суперечить принципу матеріальної єдності світу. Якщо випадкові, 
вірогідні та необхідні зв’язки є причиновими зв’язками, то від поняття 
причинового зв’язку не залишається нічого, крім розпливчастої 
вказівки про деякий зв’язок узагалі5. Проте прихильники цієї концепції 

                                                 
1 Бердичевский Ф. Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за 

нарушение профессиональных обязанностей / Ф. Ю. Бердичевский. – М. : Юрид. 
лит., 1970. – С. 65. 

2 Там само. – С. 65. 
3  Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы причинно-следственной связи в 

уголовном праве (философско-правовой анализ) : [монография] / Н. Н. Ярмыш ; 
под науч. ред. В. В. Сташиса. – Харьков : Право, 2003. – С. 131–132. 

4 Ярмыш Н. М. Указ. праця. – С. 177–178. 
5  Князев Н. А. Соотношение причинности, необходимости и случайности : 

автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. филос. наук : спец. : 09.00.01 «Онтология 
и теория познания» / Н. А. Князев. – М. : Изд-во ВПШ и АОН, 1962. – С. 11. 
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розуміють її недоліки. Так, Л. О. Майданик вказує, що при вирішенні 
питання про причиновий зв’язок між протиправними діями і шкодою 
суд може прийняти як повноцінний доказ висновки експертизи, що, не 
будучи категоричними, констатують високий ступінь ймовірності 
наявності чи відсутності такого зв’язку1.  

Теорія винної причиновості полягає в тому, що в кримінальному 
праві потрібно застосовувати не загальнофілософське, природне 
поняття причиновості, а спеціальне (юридичне). Причинові зв’язки 
можуть бути юридично значущими і юридично байдужними2. Оскільки 
загальне поняття причинового зв’язку прихильники цієї теорії 
вважають непридатним для обґрунтування кримінального ставлення у 
вину, ними дається спеціальне поняття причинового зв’язку в 
кримінально-правовому змісті, використовуючи для цього інститут 
винності. Кримінальне право завжди має справу не з явищем у всій 
його повноті, з усіма його подробицями, як вважають вчені, що 
підтримують цю теорію, а лише з однієї чи деякими його сторонами, а 
тому в кожному конкретному випадку залишається безліч подробиць і 
ознак, байдужних для кримінального права, передбачення чи 
непередбачення яких не має ніякого значення для ставлення у вину 
діяння в тому його складі, що визначений у ЗУпКВ. Тобто, визнаючи 
передбачення чи його можливість необхідною умовою ставлення у 
вину особі наслідків її діяльності, необхідним є передбачення всіх тих 
сторін явища, що входять до складу злочину, а передбачення інших 
рис, байдужних для кримінального права, не має значення. 

Теорія кримінального права знає й інші теорії причиновості, 
кожна з яких має свої позитивні і негативні аспекти. Тому, на думку 
П. С. Матишевського, при аналізі конкретної події (двох зовсім 
однакових подій не існує) щодо причинового зв’язку небезпечного 
діяння і шкідливих наслідків, яка найчастіше пов’язана з властивими 
лише їй умовами та обставинами, можуть бути використані окремі 
положення або критерії будь-якої з розглянутих теорій у кримінально-
правовій науці та практиці застосування норм КК в Україні 3 . 
М. І. Панов вважає, що при аналізі і встановленні причинового зв’язку 
між суспільно небезпечною дією або бездіяльністю і суспільно 
небезпечними наслідками слід виходити з таких положень4: 

1) причиновий зв’язок як ознака об’єктивної сторони злочину 
підлягає встановленню у разі, якщо суспільно небезпечні наслідки є 
обов’язковою ознакою в злочинах з матеріальним складом. Тобто, у 

                                                 
1 Майданик Л. А. Ответственность медицинских учреждений за ненадлежащее 

лечение / Л. А. Майданик // Советская юстиция. – М. : Юрид. лит., 1967. – № 16. – 
С. 12–13. 

2 Уголовное право России. Часть общая : [учеб. для вузов] / отв. ред. проф. 
Л. Л. Кругликов. – М. : Изд-во БЕК, 1999. – С. 164. 

3 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 119. 
4  Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник] / за заг. ред. 

М. І. Бажанова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 120-124. 
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разі, якщо відсутнє суспільно небезпечне діяння, немає необхідності 
встановлювати причиновий зв’язок, оскільки немає обов’язкової 
ознаки об’єктивної сторони (діяння). У разі відсутності наслідку (за 
наявності суспільно небезпечного діяння) має замах на злочин або 
склад формального злочину, або взагалі немає складу злочину; 

2) причиновий зв’язок – це об’єктивно (поза свідомістю і волею 
людини – слідчого, прокурора, суду) існуючий зв’язок між причиною 
(діянням) і наслідком (суспільно небезпечними наслідками). Цей 
зв’язок між явищами об’єктивної дійсності може бути пізнаним. Тому 
у кожному кримінальному провадженні для наявності об’єктивної 
сторони злочину з матеріальним складом необхідно встановити 
(пізнати) не лише діяння, але й суспільно небезпечний наслідок, а 
також причиновий зв’язок між діянням і наслідками як явищами 
реальної дійсності; 

3) при аналізі причинового зв’язку слід виходити із 
взаємозалежності, перебування у тісній взаємодії і взаємозв’язку між 
собою всіх явищ в природі і суспільстві. В об’єктивному світі існує 
загальний і універсальний казуальний зв’язки. Тому якщо розглядати 
всю сукупність причиново-наслідкових зв’язків, ланок і опосеред-
кувань, що призвели до настання наслідку, то досить важко 
встановити, яке ж явище є причиною, а яке – наслідком, оскільки 
наслідок як результат дії причини водночас за певних умов сам 
трансформується в причину і спричиняє новий наслідок. Тому для 
чіткого встановлення зв’язку між причиною і наслідком необхідно 
штучно (абстрактно) ізолювати два явища – причину і наслідок, тобто 
діяння (дію або бездіяльність) і суспільно небезпечний наслідок – від 
інших причиново-наслідкових ланок і опосередкувань, що так чи 
інакше перебувають у взаємодії з наслідками; 

4) причинний зв’язок має місце лише тоді, коли діяння виступає 
необхідною умовою, без якої неможливе настання наслідку (conditio 
sine qua non).  

З цього випливають такі найважливіші вимоги: а) причина 
(діяння) у часі повинна передувати наслідку; б) причина (діяння) не 
лише повинна передувати наслідку в часі, але й викликати його. При 
цьому суспільно небезпечна дія (причина) як активна форма поведінки 
людини безпосередньо заподіює шкоду, тобто безпосередньо здійснює 
негативний руйнуючий вплив на об’єкт кримінально-правової охорони 
і викликає тим самим настання суспільно небезпечного наслідку. На 
відміну від цього бездіяльність завдає шкоди опосередковано, оскільки 
особа при бездіяльності не втручається в розвиток причинового 
зв’язку, не виконує покладеного на неї обов’язку з виконання активних 
дій, якими вона повинна була відвернути шкоду, що загрожує 
об’єктові. Внаслідок пасивної поведінки особи і дій інших сил і засобів 
(дій третіх осіб, сил природи, механізмів, різних процесів – хімічних, 
біологічних, патологічних тощо) суспільно небезпечні наслідки 
настають як факт реальної дійсності. Однак це зовсім не означає, що в 
останньому випадку немає причинового зв’язку між бездіяльністю і 
наслідками, що настали. Він існує і лежить у площині невиконання 
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особою своїх обов’язків (активних дій) із запобігання шкоди (при 
наявності реальної можливості виконати такі дії) і фактичним 
заподіянням цією пасивною поведінкою суспільно небезпечних 
наслідків; в) діяння є головною, визначальною умовою (фактором) 
настання злочинного наслідку. Особливо це необхідно враховувати в 
ситуаціях, коли в причиновий ряд втручаються різні додаткові сили, 
умови і фактори дії інших осіб, різні процеси (патологічні, біологічні 
та ін.), тобто мають місце кілька (безліч), факторів, що тією чи іншою 
мірою сприяють настанню злочинних наслідків. Діяння слід розглядати 
як головну умову (причину) настання наслідків, якщо без нього (при 
абстрактному виключенні діяння з усього ланцюга факторів) злочинні 
наслідки не настали б. У цій конкретній обстановці діяння завжди 
створює реальну можливість настання наслідку і є в такому разі їх 
причиною; г) діяння перебуває в причиновому зв’язку з наслідком, 
якщо воно з неминучістю викликає настання цього наслідку. Діяння з 
урахуванням його характеру та інтенсивності, а також місця, часу, 
обстановки, способу і засобів вчинення злочину, особливостей його 
об’єкта і предмета створює реальну можливість настання наслідків. 
Діяння тут з необхідністю, з неминучістю викликає настання наслідку.  

Причиновий зв’язок можливий тільки між діями і наслідками. 
Суспільно небезпечні наслідки може породжувати і бездіяльність, але 
такий зв’язок має певні особливості. Вони зумовлені специфікою самої 
бездіяльності. Бездіяльність може виявлятись у невтручанні, не 
перешкоджанні небезпечним діям іншої особи або шкідливому впливу 
сил природи. Вона може також являти собою невиконання певних дій, 
спрямованих на створення певних благ в інтересах суспільства. У 
першому випадку для наслідку характерно погіршення стану тих 
суспільних відносин, які становлять зміст безпосереднього об’єкта 
злочину. Своєрідність наслідку в другому випадку полягає в тому, що 
суспільні відносини не зазнають змін на гірше, але їх стан мав бути 
покращений. Наприклад, при недбалості бездіяльність може полягати у 
невиконання поставки сировини підприємством-виробником, 
унаслідок цього одержувач цієї сировини не зможе випустити 
продукцію, в кінцевому підсумку, буде завдано шкоди суспільству. У 
таких випадках бездіяльність є єдиною причиною настання наслідку. 
Якщо має місце невтручання, бездіяльність стає однією з причин 
настання наслідку (другою причиною є небезпечна дія іншої особи або 
шкідливий вплив сил природи). 

Так, при вчиненні злочину, передбаченого ст. 247 КК, злочинні 
діяння можуть полягати у невиконанні або неналежному виконанні 
нормативно-правових актів, що регулюють питання боротьби зі 
шкідниками й хворобами рослин, інших вимог законодавства про 
захист рослин (невжитті заходів, спрямованих на знищення збудників 
хвороб чи шкідників рослин, придушуванні розвитку збудників хвороб 
рослин; не проведенні необхідних агротехнічних заходів; невиконанні 
чи неналежне виконанні правил карантину рослин тощо), що 
призводять до тяжких наслідків, для встановлення яких у кожному 
конкретному випадку слід виходити з площі території, на яку 
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поширюється епіфіотія, шкоди, заподіяної людині, рослинному і 
тваринному світові або сільськогосподарському виробництву, часу, на 
який земельні площі виведено з ладу, вартості заходів, що будуть 
здійснені для подолання спричинених негативних наслідків. 

Отже, причиновий зв’язок – певний об’єктивний взаємозв’язок між 
кількома явищами, при якому одне явище (причина) з необхідністю 
обумовлює настання іншого (наслідку) причини. 

 
8.5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину 
Поєднання таких ознак об’єктивної сторони злочину, якими є 

місце, час, обстановка вчинення суспільно небезпечного діяння в 
різних варіаціях утворює іншу ознаку – ситуацію вчинення злочину. 
Вони, врешті-решт, є «зовнішнім оточенням» кримінально караного 
діяння. 

Місцем учинення злочину визнається певний фізичний простір, де 
було почато і закінчено діяння або наступив суспільно небезпечний 
результат кримінально караного посягання. У КК України низка 
складів злочину як обов’язкову ознаку передбачає місце їх учинення. 
Наприклад, місцем учинення злочину, передбаченого ст. 244 КК, є 
континентальний шельф України, а ст. 243 КК – море. Місце вчинення 
злісної непокори вимогам адміністрації виправної установи (ст. 391 КК 
України) – установи виконання покарань, що виконують покарання у 
виді обмеження волі або позбавлення волі. 

Час вчинення суспільно небезпечного діяння є обов’язковою 
ознакою конкретного злочину у тому разі, якщо його зазначено в 
законі про кримінальну відповідальність як ту чи іншу частину року, 
місяця, тижня або доби, тобто як часовий період, протягом якого він 
вчиняється. Час у ЗУпКВ як обов’язкова ознака об’єктивної сторони 
зустрічається досить рідко. Наприклад, заборонений час як ознака 
складу злочину, передбаченого ст. 429 КК (самовільне залишення поля 
бою або відмова діяти зброєю), якщо злочин вчинений у період 
проміжку, упродовж якого триває бій1. 

Обстановка вчинення злочину – це сукупність умов і обставин, 
при яких відбувається злочинне діяння. Ця ознака об’єктивної сторони 
безпосереднім чином впливає на ступінь суспільної небезпеки і 
юридичну оцінку вчиненого. Так, убивство вчинене при перевищенні 
меж необхідної оборони (ст. 118 КК) є привілейованим складом 
відносно простого вбивства (ч. 1 ст. 115 КК), тому що вчинюється в 
обстановці вчинення злочинного посягання проти інтересів особи, яка 
захищається, чи інших осіб, що істотно знижує ступінь його небезпеки. 
Однак вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану, 
інших надзвичайних подій, на підставі п. 11 ч. 1 ст. 67 КК визнається 
обставиною, що обтяжує покарання. 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : Юридична 
думка, 2007. – С. 1102. 
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Спосіб вчинення злочину – це певний метод, порядок і 
послідовність рухів, прийомів, що застосовуються особою для 
вчинення злочину. У випадках, коли спосіб вчинення злочину є 
ознакою конструктивною, необхідно його спеціальне вивчення і 
доказування, оскільки це має значення для кваліфікації діяння. У КК 
України таких статей чимало. Наприклад, для складу злочину – 
доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 КК України) характерним є 
такий спосіб, як жорстоке поводження, шантаж, примус до 
протиправних дій або систематичне приниження людської гідності 
потерпілого. Підкуп виборця, учасника референдуму (ст. 160 КК 
України) буде злочинним за наявності таких необхідних ознак – якщо 
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником 
референдуму для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за 
вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою 
реалізацією ним свого виборчого права або права голосу (відмова від 
участі в голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці 
референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата 
на виборах або відмова від такого голосування, передання виборчого 
бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі), 
незалежно від фактичного волевиявлення особи та результатів 
голосування. Часто спосіб є не лише ознакою складу конкретного 
злочину, але ще має значення для розмежування суміжних складів 
злочинів. У цьому розумінні важко переоцінити роль зазначеної ознаки 
у складах викрадань майна, адже саме від способу вчинення цих 
злочинів залежить їх форма: крадіжка, грабіж, шахрайство тощо. Іноді 
певний спосіб вчинення діяння є ознакою кваліфікованого виду складу 
злочину. Наприклад, убивство способом, небезпечним для життя 
багатьох осіб, визнається вбивством при обтяжуючих обставинах (п. 5 
ч. 2 ст. 115 КК), спричинення тяжкого тілесного ушкодження вчинене 
способом, що має характер особливого мучення, утворює 
кваліфікований вид цього злочину (ч. 2 ст. 121 КК). 

Конструктивною ознакою об’єктивної сторони складу злочину є у 
певних випадках знаряддя і засоби вчинення злочину. Знаряддями 
вчинення злочину є предмети, які безпосередньо використовуються 
для вчинення злочинного посягання, їхнє застосування у процесі 
реалізації діяння відчутно полегшує досягнення злочинного наміру 
(вбивство за допомогою ножа, вилов риби шляхом використання 
вибухівки). Більш того, у ряді випадків вчинення злочину стає 
можливим тільки за допомогою спеціальних знарядь (наприклад, 
вчинення викрадання шляхом розкриття сейфа, при якому 
використовуються спеціальні прилади). Наприклад, склад особливо 
кваліфікованого хуліганства буде лише в тому випадку, тобто 
кваліфікуватися за ч. 4 ст. 296 КК, якщо хуліганські дії, передбачені 
частинами 1, 2 і 3 цієї статті, вчиняються із застосуванням 
вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально 
пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних 
ушкоджень. ПВСУ у п. 11 Постанови «Про судову практику у справах 
про хуліганство» № 10 від 22.12.2006 роз’яснив, що спеціально 
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пристосованими для нанесення тілесних ушкоджень слід визнавати 
предмети, які пристосовані винною особою для цієї мети наперед або 
під час учинення хуліганських дій, а заздалегідь заготовленими – 
предмети, які хоч і не зазнали якоїсь попередньої обробки, але ще до 
початку хуліганства були приготовлені винним для зазначеної мети. 
Використання при вчиненні хуліганства ножів, які не належать до 
холодної зброї, інших предметів господарсько-побутового 
призначення, спеціальних засобів (гумового кийка, газових пістолета 
балончика, гранати, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів тощо), пневматичної зброї, сигнальних, стартових, 
будівельних пістолетів, ракетниць, вибухових пакетів, імітаційно-
піротехнічних та освітлюваних засобів, що не вміщкють вибухових 
речовин і сумішей, а також інших спеціально пристосованих для 
нанесення тілесних ушкоджень знарядь злочину є підставою для 
кваліфікації дій винної особи за ч. 4 ст. 296 КК не тільки в тих 
випадках, коли вона заподіює ними тілесні ушкодження, а й тоді, коли 
ця особа за допомогою зазначених предметів створює реальну загрозу 
для життя чи здоров’я громадян. Застосування або спроба застосування 
предметів, підібраних на місці злочину, які не були спеціально 
пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень, не дає підстав для 
кваліфікації дій винного за ч. 4 ст. 296 КК. 

На відміну від знарядь, засоби злочину не використовуються 
винним безпосередньо для вчинення злочинного діяння. Водночас, їхнє 
застосування значно полегшує вчинення злочинного діяння. Приміром, 
як засіб вчинення злочину може розглядатися машина, на якій 
злочинець прибуває до місця вчинення злочину і згодом відвозить 
викрадене майно. У такому випадку автомобіль безпосередньо не 
застосовується для реалізації злочинного наміру, але його 
використання сприяє вчиненню злочину. У різній ситуації один і той 
самий предмет може виступати як знаряддя, так і засіб вчинення 
злочину. Наприклад, в одному злочині винний використовує ніж для 
пошкодження кабелю сигналізації, а потім застосовує його для 
вчинення розбійного нападу. Отже, у першому епізоді ніж визнається 
засобом учинення злочину, тоді як у другому знаряддям. Ще такий 
приклад, згідно з ч. 1 ст. 248 КК України злочинним буде (за наявності 
інших необхідних ознак) полювання забороненими засобами, а у ч. 2 
цієї статті встановлено таку кваліфікуючу ознаку, як використання 
автотранспортних засобів. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття об’єктивної сторони злочину.  
2. У чому полягає значення об’єктивної сторони складу злочину? 
3. Назвіть особливості елементів, що утворюють об’єктивну 

сторону складу злочину.  
4. Охарактеризуйте діяння як обов’язковий елемент об’єктивної 

сторони складу злочину.  
5. Вкажіть загальні ознаки діяння як прояву поведінки людини. 
6. Що таке бездіяльність як окрема форма діяння?  
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7. Вкажіть, у чому полягають суспільно небезпечні наслідки 
злочину? 

8. Охарактеризуйте види суспільно небезпечних наслідків 
злочину.  

9. В чому полягає причиновий зв’язок між діянням і наслідками як 
один із видів зв’язку між ознаками складу злочину? 

10. Які основні філософські концепції причинового зв’язку та 
особливості їх використання в різних кримінально-правових теоріях? 

11. Дайте характеристику факультативних ознак, що складають 
об’єктивну сторону складу злочину. 
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ТЕМА 9 Суб’єкт злочину 
9.1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину. 
9.2. Вік кримінальної відповідальності. 
9.3. Осудність і неосудність. 
9.4. Ознаки спеціального суб’єкта злочину. 
 

9.1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину 
Будь-який злочин є різновидом антигромадської поведінки 

людини. Втім, діяння може бути визнано злочинним лише в тому разі, 
якщо воно вчинено особою, яка характеризується сукупністю 
передбачених законом ознак. Так, злочин не може бути вчинений 
твариною, механізмом, малолітньою або іншою особами, які не 
наділені обов’язковими якостями, передбаченими статтями Загальної 
та Особливої частин КК. Завдяки цьому необхідним елементом складу 
злочину є його суб’єкт, тобто особа, яка має всі передбачені законом 
ознаки. 

В Україні наукові праці проблемам суб’єкта присвятили такі 
вчені, як Т. М. Арсенюк, Д. В. Бараненко, В. М. Бурдін, А. А. Васильєв, 
Т. О. Гончар, О. В. Зайцев, М. Й. Коржанський, В. П. Кононенко, 
В. В. Лень, В. А. Ломако, Н. С. Магарін, П. С. Матишевський, 
В. І. Мельник, Н. О. Мірошниченко, А. А. Музика, В. О. Навроцький, 
Д. В. Новіков, Н. А. Орловська, В. Б. Первомайський, Т. М. Приходько, 
М. І. Проценко, В. Я. Тацій, В. М. Трубников, Є. В. Фесенко, 
О. О. Ходимчук, В. М. Шевельов, С. С.Яценко та інші. 

У законі про кримінальну відповідальність «суб’єкту злочину» 
присвячений розділ ІV Загальної частини КК, який називається: 
«Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину)». 
Згідно з ч. 1 ст. 18 КК суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка 
вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може 
наставати кримінальна відповідальність. 

Як суб’єкта злочину слід розглядати індивіда, наділеного 
необхідними якостями і потенційно здатного вчинити злочин. У науці 
кримінального права зустрічаються позиції, відповідно до яких під 
суб’єктом злочину пропонується розуміти особу, яка вже вчинила 
злочин. Так, В. С. Орлов вважає, що суб’єктом злочину є особа, яка 
вчинила злочин в осудному стані і при досягненні віку, з якого за 
законом настає кримінальна відповідальність1. Із таким визначенням не 
можна погодитися, тому що суб’єктом злочину слід вважати не того 
індивіда, який вже вчинив злочин, а здатного вчинити певне діяння і 
понести за нього кримінальну відповідальність. Особа, яка вчинила 
злочин, називається винною, а після засудження злочинцем. Так, 
суб’єктом побоїв і мордування (ст. 126 КК) є будь-яка осудна фізична 
особа, яка до моменту вчинення вказаного злочину досягла 16-річного 
віку, незалежно від того вчиняла вона колись назване злочинне діяння 

                                                 
1  Орлов В. С. Субъект преступления по советскому уголовному праву / 

В. С. Орлов. – М. : Госюриздат, 1958. – С. 29. 
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чи ні. У цьому зв’язку В. Г. Павлов зазначає, що ототожнення понять 
«особа злочинця» і «суб’єкт злочину» призводить до методологічної 
помилки1. Крім того, необхідно розрізняти поняття «суб’єкт злочину», 
«виконавець злочину», «особа винного» та «особа злочинця»2. 

Будь-який індивід має певну сукупність соціальних і особистісних 
якостей. Проте закон як обов’язкові ознаки суб’єкта злочину називає 
лише ті, що визнані законодавцем як юридично значущі, і дозволяють 
розкрити його антисоціальну природу. У цьому зв’язку ст. 18 КК 
визначає такі обов’язкові ознаки суб’єкта злочину: фізична особа, 
осудність, досягнення віку кримінальної відповідальності. Зазначені 
ознаки є необхідними, відсутність будь-якої з них виключає склад 
злочину і, як наслідок, можливість притягнення особи до 
відповідальності. 

Крім того, в окремих статтях ОЧ КК передбачаються ознаки 
спеціального суб’єкта злочину. Вони є додатковими і присутні далеко 
не в усіх складах злочинів. Утім коли на це прямо вказує закон, якості 
спеціального суб’єкта злочину набувають обов’язкового значення і 
безпосереднім чином впливають на кваліфікацію вчиненого. 

Суб’єктом злочину в національному кримінальному праві 
традиційно визнається лише фізична особа, тобто людина. Юридичні 
особи, тварини, механізми ні за яких обставин не можуть бути визнані 
суб’єктами злочинної діяльності. У деяких випадках для вчинення 
суспільно небезпечного діяння винний може використовувати тварин 
(нацьковує собаку на потерпілого, в результаті чого йому 
заподіюються тяжкі тілесні ушкодження), механізми чи автомати. 
Однак і тут суб’єктом злочину є людина, а використані нею для 
вчинення злочинного діяння сили визнаються знаряддями або засобами 
вчинення злочину. 

Юридичні особи також не можуть виступати суб’єктами злочину, 
оскільки в будь-якому разі рішення приймає саме людина, і 
кримінальна відповідальність за вчинений злочин повинна покладатися 
на неї, а не на установу, яку вона представляє. Отже, при вчиненні 
злочинного діяння службовою особою організації, у тому числі і в 
інтересах служби, кримінальна відповідальність покладається саме на 
неї. 

Слід зазначити, що у деяких зарубіжних країнах суб’єктом 
злочину можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Так, у 
Зразковому кримінальному кодексі США передбачається 
відповідальність корпорацій, некорпоративних об’єднань і осіб, які 
діють або зобов’язані діяти в їхніх інтересах3. На думку П. Л. Фріса, в 

                                                 
1 Павлов В. Г. Субъект преступления / В. Г. Павлов. – С.-Пб. : Изд-во Юри-

дический центр Пресс, 2001. – С. 25. 
2  Див.: Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які 

вчинили злочини : [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП 
Щербатих О. В., 2009. – С. 35–49. 

3  Примерный уголовный кодекс (США). Официальный проект Института 
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ситуації розвитку та зміцнення в країні деяких видів злочинності 
(організованої, проти екологічної безпеки, економічної та ін.), 
визнання суб’єктом злочину юридичної особи набуває неабиякого 
значення1. Однак визнання суб’єктом злочину лише фізичних, а не 
юридичних осіб цілком обгрунтовано, тому що є продовженням 
принципу індивідуальної відповідальності, а також принципу вини, 
коли кожна особа відповідає за конкретно вчинене нею діяння. 
Кримінальна відповідальність є негативною оцінкою суспільно 
небезпечної поведінки окремого індивіда, його антисоціальних 
поглядів і установок, завдяки чому кримінально-правові засоби впливу 
застосовуються до окремого суб’єкта, який вчинив певний злочин2. 
Проте на сьогодні кримінально-правові засоби впливу можуть бути 
застосовані і до юридичних осіб на підставі норм розділу XІV1 

Загальної частини КК України 3 . До цього розділу відразу ж були 
внесені зміни, якими збільшений перелік злочинів, за вчинення яких 
можна застосувати засоби кримінально-правового впливу до 
юридичних осіб4.  

У зв’язку з цим слід вказати, що норми розділу XІ1 «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» не змінили 
підходів до визнання суб’єктом злочину саме фізичних осіб. Крім того, 
не визнається юридично особа і суб’єктом кримінальної 
відповідальності. Законодавець, не вирішуючи цих питань, передбачив 
можливість застосування засобів кримінально-правового впливу до 
юридичних осіб на підставі: 1) вчинення її уповноваженою особою від 
імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, 
передбачених у ст.ст. 209 і 306, ч.ч. 1 і 2 ст. 3683, ч.ч. 1 і 2 ст. 3684, 
ст.ст. 369 і 3692 КК України; 2) незабезпечення виконання покладених 
на її уповноважену особу законом або установчими документами 
юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання 
корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, 

                                                                                                             
американского права : [перевод с английского] / под ред. : Б. С. Никифоров 
(предисл.) ; пер. : А. С. Никифоров. – М. : Прогресс, 1969. – 303 с. 

1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 
П. Л. Фріс. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 100. 

2  Митрофанов І. І. Проблеми визнання юридичної особи суб’єктом 
кримінальної відповідальності [текст] / І. І. Митрофанов // Право і суспільство. – 
2010. – № 1. – С. 88–94. 

3 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 
стосовно відповідальності юридичних осіб : Закон України від 23.05.2013 № 314-
VII // Офіційний вісник України. – 2013. – № 47. – Ст. 1686. 

4 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 
антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України : Закон України від 
13.05.2014 № 1261-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 28. – Ст. 
937. 
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передбачених у ст.ст. 209 і 306, ч.ч. 1 і 2 ст. 3683, ч.ч. 1 і 2 ст. 3684, 
ст.ст. 369 і 3692 КК; 3) вчинення її уповноваженою особою від імені 
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст. 258–
2585 КК; 4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст. 109, 
110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436–438, 442, 444, 447 КК України. 

Значення суб’єкта злочину визначається тим, що він: 
– є обов’язковим для всіх складів злочинів, що містяться в 

Особливій частині КК, відсутність будь-якої з ознак суб’єкта виключає 
злочинність вчиненого діяння і, як наслідок, можливість настання 
кримінальної відповідальності; 

– у деяких випадках сприяє розмежуванню злочинів. Наприклад, 
розголошення державної таємниці (ст. 328 КК) відрізняється від 
розголошення відомостей військового характеру, що становлять 
державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, іцо містять 
такі відомості (ст. 422 КК) за суб’єктом: у першому випадку це особа, 
якій такі відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з 
виконанням службових обов’язків у будь-якій організації, а в іншому – 
військовослужбовець. Крім того, особливості особи винного можуть 
прямо впливати на кваліфікацію вчиненого; 

– дозволяє розкрити і докладно вивчити особливості особи 
винного (стать, вік, соціальний стан), виявивши при цьому загальні 
тенденції вчинення злочинів особами певної категорії. Властивості 
особи винного можуть мати й інші правові наслідки: перешкоджати 
звільненню від кримінальної відповідальності, звільненню від 
відбування покарання з випробуванням, умовно-достроковому 
звільненню від відбування покарання тощо. 

 
9.2. Вік кримінальної відповідальності 
Здатність усвідомлювати фактичне значення і соціальний зміст 

своєї поведінки з’являється у людини з моменту досягнення нею 
певного рівня соціальної зрілості. Зазначені навички індивід набуває в 
процесі соціального розвитку, а їх остаточне формування відбувається 
з досягненням певного віку. З дорослішанням розвивається свідомість 
людини, її знання про суспільні та інтерактивні зв’язки, з’являються 
уявлення про добро і зло, загальноприйняті правила поведінки, що 
існують у суспільстві. 

Тому обов’язковою ознакою суб’єкта злочину є досягнення 
встановленого законом віку. Хронологічний вік – це час, що минув від 
народження 1 . Вік в юриспруденції – це визначений документами 
юридичний період життя людини2. Згідно зі ст. 22 КК вік кримінальної 

                                                 
1 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доп. та CD) / 

[уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 187. 
2  Магарін М. С. Суб’єкт злочину за новим кримінальним законодавством 

України : [монографія] / Д. В. Бараненко, М. С. Магарін. – Одеса : Астропринт, 
2001. – С. 10. 
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відповідальності за більшість злочинів установлений із шістнадцяти 
років. До вказаного моменту підліток здобуває здатність правильно 
сприймати те, що відбувається, й осмислено діяти, розуміючи при 
цьому суспільну небезпеку і юридичну природу своєї поведінки. 

Встановлення певного мінімального віку кримінальної 
відповідальності визначається трьома критеріями: 1) можливість 
усвідомлення суспільної небезпечності і проти правності діянь, 
зазначених у ч. 2 ст. 22 КК, вже в 14 років; 2) поширеністю багатьох 
цих злочинів саме серед підлітків; 3) виходячи з великої суспільної 
небезпеки (тяжкості) деяких з цих злочинів1. 

У зв’язку з цим законом диференційовано вік кримінальної 
відповідальності: за загальним правилом, кримінальна відповідальність 
настає в повному обсязі для особи, якій до вчинення злочину минуло 
16 років, і лише за вчинення злочинів, які перелічені у ч. 2 ст. 22 КК (у 
тому числі за готування чи замах щодо їх вчинення та співучасть у 
них), – з 14-річного віку. 

Однією з головних проблем установлення віку кримінальної 
відповідальності є те, що будь-які вікові межі, якими визначається 
момент трансформації особи в кримінально-відповідальну, містять 
елементи юридичної фікції і не враховують індивідуальних 
особливостей розвитку конкретної людини. Це пов’язано з тим, що 
«дозрівання» особи не відбувається одномоментно (наприклад, у 14-
річчя) і фактичний рівень психічного розвитку неповнолітніх одного 
віку може дуже істотно різнитись. Тому вважаємо неправомірним 
підходити до питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх 
з однієї тільки «календарно-вікової» ознаки. Слід у ЗУпКВ 
сформулювати положення, згідно з яким при досягненні віку 
кримінальної відповідальності така відповідальність виключається, 
якщо при вчиненні суспільно небезпечного діяння неповнолітній 
унаслідок відставання в психічному розвитку, не пов’язаного з 
психічним розладом, не міг повною мірою усвідомлювати фактичний 
характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними. 

У віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають 
кримінальній відповідальності лише особи за вчинення таких злочинів: 
умисне вбивство (статті 115–117), посягання на життя державного чи 
громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону або військовослужбовця, судді, народного 
засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із 
здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з 
діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, представника 
іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне тяжке тілесне 
ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398), 
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина 

                                                 
1 Див.: Бажанов М. И. Уголовное право Украины. Общая часть : [учебник] / 

М. И. Бажанов. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – С. 42. 
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друга статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм 
(стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення заручників 
(статті 147 і 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення 
статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153), крадіжку 
(стаття 185, частина перша статей 262, 308), грабіж (статті 186, 262, 
308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), вимагання 
(статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна 
(частина друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті 
399), пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 
277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, 
морського чи річкового судна (стаття 278), незаконне заволодіння 
транспортним засобом (частини друга чи третя статті 289), хуліганство 
(стаття 296). 

При цьому слід зазначити, що особи у віці від 14 до 16 років не 
підлягають кримінальній відповідальності за злочини, вчинені через 
необережність. Враховуючи певні ознаки суб’єкта або особливості їх 
об’єктивної сторони, деякі злочини можуть бути вчинені особами, які 
до моменту вчинення злочину досягли 18-річного віку (статті 304, 323, 
324, 335, 336 КК України). Так, В. В. Дзундза зазначив, що суб’єктом 
втягнення неповнолітнього у вчинення злочину або іншої 
антигромадської дії може бути лише фізична осудна особа, яка на 
момент вчинення злочину досягла вісімнадцятирічного віку 1 , і це 
положення має бути прямо передбачено у статті 22 КК України. 

Поняття «неповнолітній», яке вживається у назві розділу XV 
Загальної частини КК та статтях, що входять до цього розділу, а також 
в деяких інших статтях (152, 304, 323, 324 КК України) означає, що 
особа не досягла 18 років. Так, відповідно до ч. 2 ст. 6 Сімейного 
кодексу України «неповнолітньою вважається дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років»2. 

Особи, які вчинили діяння, передбачені ЗУпКВ, у віці від 11 до 14 
років, а також особи, що вчинили у віці від 14 до 16 років суспільно 
небезпечні діяння, не зазначені у ч. 2 ст. 22 КК, не підлягають 
кримінальній відповідальності, але до них можуть бути застосовані 
примусові заходи виховного характеру (стаття 97 КК України). 

Встановлення в законі суворо формалізованої мінімальної вікової 
межі вимагає точного визначення віку особи, яка вчинила злочин. Вік, 
з якого настає кримінальна відповідальність, обчислюється з моменту 
вчинення злочину. При притягненні неповнолітнього до кримінальної 
відповідальності його вік установлюється згідно з документами про 
народження (число, місяць, рік народження), а при відсутності таких – 
на підставі висновку медичної експертизи. Особа вважається такою, що 

                                                 
1 Докладніше див.: Дзундза В. В. Кримінальна відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / В. В. Дзундза. – X., 2005. – 20 с. 

2 Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135. 
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досягла певного віку, не в день свого народження, а починаючи з 
наступної доби. У разі, якщо вік обвинуваченого неповнолітнього 
встановлює судово-медична експертиза, днем його народження слід 
вважати останній день визначеного року, а при визначенні віку 
мінімальною і максимальною кількістю років слід виходити з 
пропонованого експертизою мінімального віку цієї особи. 

 
9.3. Осудність і неосудність 
Суб’єктом злочину може бути лише осудна особа. Осудність 

особи є однією з обов’язкових умов реалізації відносно неї 
кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного 
діяння, передбаченого КК, і водночас є однією із загальних 
характеристик суб’єкта злочину. ЗУпКВ містить визначення осудності 
у ст. 19 КК України. За цією статтею «осудною визнається особа, яка 
під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
і керувати ними». 

Осудність у широкому смислі – це такий стан психіки людини, за 
якого вона усвідомлює характер своєї поведінки, розуміє її значення і 
може керувати своїми вчинками. 

Як і всі вчинки, так і злочинні дії людини, завжди визначаються її 
свідомістю і волею. У разі вчинення злочину особа розуміє зміст і 
значення своєї поведінки та свідомо спрямовує її на досягнення 
бажаних для неї результатів. Осудна особа завжди має свободу вибору 
своєї поведінки і спроможна вибрати правомірний її варіант. Саме цим 
осудна особа відрізняється від неосудної. Осудність – це 
спроможність особи розуміти значення свого діяння та свідомо 
керувати ним, а також пов’язана з цим здатність відповідати за 
вчинений злочин. 

Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час 
учинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого КК, 
перебувала у стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного 
захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства 
або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням 
суду можуть бути застосовані ПЗМХ (ч. 2 ст. 19 КК). 

Неосудна особа не підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинене нею суспільно небезпечне діяння, оскільки воно вчиняється 
без відповідного усвідомлення або волі. До такої особи за 
призначенням суду можуть застосовуватися примусові заходи 
медичного характеру, якщо така особа за характером учиненого нею 
діяння і за своїм психічним станом становить небезпеку для 
суспільства. 

Медичний (біологічний) критерій неосудності пов’язаний із 
хворобливою природою психічного розладу здоров’я людини. Це – 
хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної 
діяльності, недоумство чи інший хворобливий стан психіки (ч. 2 ст. 19 
КК). Для наявності медичного критерію достатньо одного із зазначених 
видів психічного розладу здоров’я людини. Під хронічним психічним 
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захворюванням розуміється постійна, безперервна, важко виліковна 
психічна хвороба, яка має тенденцію до періодичного прояву 
хворобливих явищ: шизофренія, епілепсія, прогресуючий параліч, 
енцефалічний психоз, старечий психоз тощо. Тимчасовий розлад 
психічної діяльності характеризується раптовим приступом психічної 
хвороби, швидким її розвитком, відносно нетривалим перебігом, що 
закінчується одужанням. Це – гострий реактивний і маніакально-
депресивний психози, патологічне сп’яніння, патологічний афект, стан 
марення, паморочний стан свідомості тощо. Олігофренія – це розумова 
недорозвиненість, неповноцінна розумова діяльність. Порушення 
розумової діяльності може бути уродженим або набутим внаслідок 
інфекційного чи іншого захворювання, отриманої травми тощо. 
Слабоумство може бути у формі: ідіотії (глибокий ступінь розумової 
недорозвиненості), імбецильності (менш глибокий ступінь), 
дебільності (легка форма порушення розумової діяльності). Інший 
хворобливий стан – це стан, що не є хронічною душевною хворобою і 
не є тимчасовим розладом душевної діяльності, але за своїм 
психопатологічним порушенням може бути прирівняний до них. Це 
тяжкі форми психопатії та психастенії, стан абстиненції при 
наркоманіях (морфійне голодування), під час яких у хворого може бути 
порушена здатність до розумової або вольової діяльності. 

Юридичний (психологічний) критерій неосудності включає 
інтелектуальну ознаку – особа «не могла усвідомлювати своїх дій», і 
вольову – особа «не могла керувати ними» (ч. 2 ст. 19 КК). Свідомість і 
воля тісно пов’язані між собою і знаходять свій вияв у психологічній 
діяльності людини. Інтелектуальна ознака неосудності означає, що 
особа не здатна усвідомлювати (розуміти) фактичний бік і (або) 
соціальний зміст своєї поведінки, її наслідків на момент учинення нею 
конкретного суспільно небезпечного діяння. Вольова ознака 
неосудності – це нездатність особи керувати під час вчинення 
суспільно небезпечного діяння своїми діями. Для визнання особи 
неосудною достатньо однієї ознаки – інтелектуальної або вольової, 
якщо вона обумовлена одним із видів хворобливого розладу психічної 
діяльності. 

Отже, особа, яка не усвідомлює своєї поведінки, або усвідомлює, 
але не може керувати своїми діями внаслідок розладу психічної 
діяльності, вважається неосудною і не підлягає кримінальній 
відповідальності. За наявності даних, що викликають сумнів щодо 
осудності підозрюваного або обвинуваченого, обов’язково 
призначається психіатрична експертиза (п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК Ураїни). 
Так, слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для 
проведення експертизи щодо визначення психічного стану 
підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо 
його осудності, обмеженої осудності. 

У ч. 3 ст. 19 КК передбачені випадки, коли не підлягає покаранню 
особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановления 
вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої 
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особи за рішенням суду можуть застосовуватися ПЗМХ, а після 
одужання така особа може підлягати покаранню, якщо не закінчився 
строк давності притягнення до кримінальної відповідальності або не 
з’явились інші підстави для звільнення від кримінальної 
відповідальності і покарання. Примусові заходи медичного характеру 
підлягають у цьому випадку скасуванню. Одночасно зі скасуванням 
примусових заходів медичного характеру щодо видужалої особи, яка 
захворіла на душевну хворобу після вчиненого злочину, суд має 
вирішити питання про відновлення кримінального провадження. У разі 
засудження цієї особи до арешту, обмеження волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців чи позбавлення волі 
час її перебування в медичній установі зараховується у строк 
відбування покарання (ч. 3 ст. 515 КПК). Якщо на час розгляду 
питання про відновлення кримінального провадження закінчився строк 
давності притягнення до кримінальної відповідальності або прийнято 
закон, який усуває кримінальну відповідальність за вчинене 
кримінальне правопорушення, кримінальне провадження підлягає 
закриттю, якщо особа, щодо якої розглядається питання, не заперечує 
проти цього (ч. 4 ст. 515 КПК України). 

Якщо буде встановлено, що суспільно небезпечне діяння особа 
вчинила у стані неосудності, а на момент судового розгляду видужала 
або внаслідок змін у стані її здоров’я відпала потреба в застосуванні 
примусових заходів медичного характеру, суд постановляє ухвалу про 
закриття кримінального провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. Кримінальне провадження щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру може бути 
закрито судом, якщо неосудність особи на момент вчинення суспільно 
небезпечного діяння не була встановлена, а так само в разі видужання 
особи, яка після вчинення кримінального правопорушення захворіла на 
психічну хворобу. У такому разі після закриття судом кримінального 
провадження щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру прокурор повинен розпочати кримінальне провадження в 
загальному порядку (ч.ч. 4 і 5 ст. 513 КПК України). 

Стаття 21 КК України «Кримінальна відповідальність за злочини, 
вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 
засобів або інших одурманюючих речовин» визначає принципові 
положення щодо відповідальності за злочини, вчинені у стані 
сп’яніння, згідно з якими «особа, яка вчинила злочин у стані сп’яніння 
внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 
одурманюючих речовин, підлягає кримінальній відповідальності». 
Позиція КК України щодо відповідальності за вчинення злочину в 
стані сп’яніння або на грунті алкоголізму чи наркоманії вирізняється 
такими особливостями: 1) особа, яка вчинила злочин у стані сп’яніння, 
не звільняється від кримінальної відповідальності (ст. 21 КК); 
2) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного 
сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших 
одурманюючих засобів включено до переліку обставин, що обтяжують 
відповідальність, хоч і обумовлено, що суд залежно від характеру 
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злочину може не визнати цю обставину як таку, що обтяжує покарання 
(п. 13 ст. 67 КК). 

У ст. 21 КК мається на увазі звичайне фізіологічне сп’яніння, яке 
виникає внаслідок вільного вживання алкогольних напоїв, наркотиків, 
психотропів чи інших одурманюючих засобів. Стан фізіологічного 
сп’яніння характеризується тим, що до нього особа доводить себе 
свідомо і при цьому не втрачає здатності усвідомлювати свої дії і 
керувати ними. Тому особа, яка вчинила злочин у стані алкогольного 
сп’яніння або під впливом наркотиків, психотропних речовин чи інших 
одурманюючих засобів, підлягає кримінальній відповідальності. 

Систематичне і тривале алкогольне, наркотичне чи токсичне 
сп’яніння часто призводить до сп’яніння патологічного – у вигляді 
білої гарячки, алкогольної галюцинації та марення. Патологічне 
сп’яніння є однією з форм захворювання з тимчасовим розладом 
душевної діяльності. Людина в такому стані неспроможна 
усвідомлювати суспільну небезпечність діяння, яке вона вчиняє, і не в 
змозі керувати своїми діями. Така людина визнається неосудною, до 
неї можуть бути застосовані, відповідно до ст. 19 КК, лише примусові 
заходи медичного характеру. 

Аналіз ст. 21 КК України надає можливість автору стверджувати, 
що в ній повинні бути чітко зазначені підстава і межі кримінальної 
відповідальності за злочини, вчинені в стані сп’яніння, які б не 
суперечили принципу вини, тому що саме в цьому і полягають 
труднощі обґрунтування кримінальної відповідальності у 
вищевказаних випадках. Нам уявляється, що ця норма повинна мати на 
увазі будь-який ступінь сп’яніння, а не стан сп’яніння взагалі та його 
різновиди. Це дасть змогу виключити постановку такого питання в 
правозастосовчій практиці і надасть можливість точно реалізувати 
положення закону щодо призначення кримінально-правових засобів 
впливу на осіб, які вчинили злочин у будь-якому ступені сп’яніння, і не 
розглядати середній ступінь сп’яніння як пом’якшуючу ознаку, а 
важкий як обставину, що виключає осудність. Вказівка на те, що особи, 
які вчинили злочин у стані сп’яніння, підлягають кримінальній 
відповідальності не взагалі, а на загальних підставах виключить, на 
думку автора, як можливість пом’якшення покарання таким особам, 
так і застосування ст. 20 КК України, що припускає таку можливість. 

Утім, ст. 21 КК України повинна диференціювати правові 
наслідки, що настають у випадку вчинення суспільно небезпечних 
діянь у стані патологічного сп’яніння. Включення цього положення 
обумовлене тим, що деякі автори пропонують не проводити 
розмежування між патологічним сп’янінням і важким ступенем 
фізіологічного сп’яніння на тій підставі, що глибоке сп’яніння нібито 
виключає осудність. Складність такого розмежування полягає в доволі 
широкому різноманітті індивідуальних особливостей сприйняття 
алкоголю, його дії на організм (або дія наркотиків, токсичних речовин).  

Обмежена осудність. Стан осудності і неосудності є 
протилежними станами людської психіки: у першому випадку індивід 
визнається практично здоровим, у той час як в іншому – він вважається 
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цілком хворим. Однак гама психічних станів не може бути зведена 
лише до «плюса» чи «мінуса». Поняття психічного здоров’я є дуже 
умовним і не має суворо встановлених критеріїв. Завдяки цьому не 
можна встановити чітких критеріїв розмежування здорового стану і 
стану, що характеризується психічною хворобою. На цій підставі 
чинний ЗУпКВ (ст. 20 КК) вводить нове поняття «обмеженої 
осудності» в розгляд питання щодо осудності. 

Згідно з ч. 1 ст. 20 підлягає кримінальній відповідальності особа, 
визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення 
злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною 
мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. 
Закон про кримінальну відповідальність вводить це поняття для того, 
щоб суд ураховував обмежену осудність особи при призначенні їй 
покарання, а також міг застосовувати примусові заходи медичного 
характеру відповідно до ч. 2 ст. 20 КК1. 

 
9.4. Ознаки спеціального суб’єкта злочину 
Спеціальний суб’єкт – це особа, яка, крім загальних ознак 

суб’єкта, має ще й додаткові ознаки, вказані у диспозиції кримінально-
правової норми, що відображають специфічні властивості суб’єкта. 
Вказівка у диспозиції кримінально-правової норми на ознаки 
спеціального суб’єкта означає, що не будь-яка фізична, осудна особа, 
яка на момент учинення злочину досягла віку, з якого настає 
кримінальна відповідальність, може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності. ЗУпКВ іноді обмежує коло осіб, які можуть нести 
кримінальну відповідальність шляхом вказівки на певні, специфічні 
риси суб’єкта. 

Ознаки спеціального суб’єкта за своїм змістом дуже різноманітні. 
У КК України близько 40% складів зі спеціальним суб’єктом. Ознаки 
спеціального суб’єкта можуть бути віднесені до різних характеристик 
особи злочинця: до становища за службою чи роботою, до посади, 
професії, до негативних характеристик, що пов’язані з учиненням 
злочину, до військового обов’язку, сімейного стану і т. ін. Наприклад, 
суб’єктом злочину, передбаченого ст. 286 КК, може бути не будь-яка 
фізична особа, яка досягла 16-річного віку, а тільки та, що має певні 
особливості, вказані у ЗУпКВ – вона має бути особою, яка керує 

                                                 
1 Обмежено осудні особи є суб’єктами злочину, які мають психічний розлад, 

що не є тяжким, тому, на думку О. В. Зайцева, застосування до них примусових 
заходів медичного характеру не відповідає сутності цих заходів, ставить під сумнів 
їх ефективність у цьому випадку. їх застосування створює умови для порушення 
прав осіб із психічним розладами. О. В. Зайцев пропонує виключити з переліку 
осіб, до яких можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру, 
злочинців, визнаних обмежено осудними (Див.: Зайцев О. В. Обмежена осудність у 
кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. 
наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / О. В. Зайцев. – X., 2006. – С. 10). 
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транспортним засобом, тобто будь-яким автомобілем, чи трактором, чи 
іншою самохідною машиною, чи трамваєм, чи тролейбусом, чи 
мотоциклом, чи іншим механічним транспортним засобом. У цьому 
випадку особливості суб’єкта пов’язані з характером його дії у сфері 
дорожнього руху й експлуатації транспортних засобів (водій, особа, 
яка керує транспортним засобом); суб’єктом злочину, передбаченого 
ст. 271 КК – службова особа підприємства, установи, організації або 
громадянин – суб’єкт підприємницької діяльності, на кого було 
покладено обов’язок дотримання правил охорони праці. Стаття 375 КК 
встановлює відповідальність за постановлення завідомо 
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови і вказує на 
спеціального суб’єкта – суддю (суддів). 

Загальні ознаки суб’єкта не вказуються в диспозиції норм 
Особливої частини КК, вони виносяться законодавцем як загальні 
принципові положення до Загальної частини. ЗУпКВ у ч. 2 ст. 18 КК 
дає визначення спеціального суб’єкта злочину, яким визнається 
фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути 
лише певна особа. Ознаки, що характеризують спеціальний суб’єкт, 
вказуються у диспозиціях кримінально-правових норм Особливої 
частини КК. Іноді виділяються норми зі спеціальним суб’єктом до 
окремих розділів, що утворюють цілі системи норм, де і визначаються 
ознаки спеціальних суб’єктів у нормі ОЧ КК. 

Особлива частина КК містить два таких розділи: розділ XVII 
«Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг» і розділ XIX «Злочини проти 
встановленого порядку несення військової служби (військові 
злочини)». Загальні положення щодо визначення службових осіб 
введені у ст. 18 КК України Законом України від 07.04.2011 р. № 3207-
УІ. Так, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за 
спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади 
чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово 
обіймають в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, 
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним 
повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом 
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 
органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним 
органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, 
організації, судом або законом (ч. 3 ст. 18 КК). Службовими особами 
також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які 
обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі 
іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які 
здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для 
державного органу або державного підприємства), іноземні третейські 
судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або 
трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному 
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судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники 
міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою 
організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних 
парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і 
посадові особи міжнародних судів (ч. 4 ст. 18 КК). 

У примітці до статті 364 КК описані ознаки службових осіб у 
розумінні статей 364, 368, 3682, 369 КК України, тобто осіб, які: 
1) постійно здійснюють функції представників влади чи місцевого 
самоврядування; 2) тимчасово чи за спеціальним повноваженням 
здійснюють функції представників влади чи місцевого 
самоврядування; 3) в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в 
установах та організаціях займають посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій; 
4) виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-
господарські функції за спеціальним повноваженням, яким особа 
наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 
самоврядування, центральним органом державного управління із 
спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою 
підприємства, установи, організації, судом або законом. Для цілей 
статей 364, 368, 3682, 369 КК України до державних та комунальних 
підприємств прирівнюються юридичні особи, у статутному фонді яких 
відповідно державна чи комунальна частка перевищує 50 відсотків або 
становить величину, що забезпечує державі чи територіальній громаді 
право вирішального впливу на господарську діяльність такого 
підприємства. Службовими особами також визнаються: 1) особи, які 
обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі 
іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які 
здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для 
державного органу або державного підприємства; 2) іноземні 
третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні 
або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному 
судовому; 3) посадові особи міжнародних організацій (працівники 
міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою 
організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських 
асамблей, учасником яких є Україна, і судді та посадові особи 
міжнародних судів. Інші особи фізично не можуть зловживати 
службовим становищем, оскільки не виконують функцій, які пов’язані 
зі службовою діяльністю.  

Крім того, суб’єктами злочинів, передбачених розділом XVII ОЧ 
КК України, є службові особи юридичної особи приватного права 
незалежно від організаційно-правової форми, які створюються на 
підставі установчих документів за ініціативою приватних осіб на 
договірних засадах з метою участі у різноманітних цивільно-правових 
відносинах, а також особи, які здійснюють професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг: аудитори, нотаріуси, 
оцінювачі, експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, 
члени трудового арбітражу, третейські судді тощо. 
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Суб’єктами військових злочинів можуть бути тільки 
військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби України, Національної гвардії 
України та інших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також 
військовозобов’язані під час проходження ними навчальних (чи 
перевірних) або спеціальних зборі. Особи, не зазначені у ст. 401 КК, за 
співучасть у військових злочинах підлягають відповідальності за 
відповідними статтями розділу XIX ОЧ КК. 

Іноді ознаки спеціального суб’єкта не вказуються в конкретній 
нормі Особливої частини КК, але їх можна з’ясувати шляхом 
систематичного, логічного та граматичного тлумачення норми. 
Наприклад, ст. 137 КК встановлює відповідальність за неналежне 
виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей. Закон не 
називає прямо суб’єкта злочину, але вказує на його суттєву ознаку: 
професійний чи службовий обов’язок щодо охорони життя та здоров’я 
дітей унаслідок недбалого або несумлінного до нього (обов’язку) 
ставлення. Згідно з чинним законодавством такий обов’язок 
покладений на вчителів, вихователів, медичний персонал тощо, які 
повинні слідкувати за поведінкою дітей, коли вони перебувають у 
відповідних установах при відсутності нагляду з боку батьків чи осіб, 
які їх заміняють, щоб вони не заподіяли шкоду власному здоров’ю та 
здоров’ю інших дітей. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття суб’єкта злочину.  
2. В чому полягає кримінально-правове значення суб’єкта 

злочину? 
3. Назвіть особливості ознак складу злочину, що характеризують 

його суб’єкта.  
4. Як співвідносяться поняття «суб’єкт злочину», «виконавець 

злочину», «особа винного» та «особа злочинця». 
5. Що таке вік суб’єкта злочину як обов’язковий елемент складу?  
6. Дайте характеристику основним правилам встановлення віку 

суб’єкта злочину у судовій практиці ?  
7. Як пливає вік на кримінальну відповідальність особи? 
8. Дайте поняття «осудність» суб’єкта злочину. 
9. Розкрийте поняття неосудності. 
10. Охарактеризуйте поняття обмеженої осудності за КК України 

та вкажіть в чому полягає її кримінально-правове значення. 
11. Які особливості має кримінальна відповідальність за злочини, 

вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 
засобів або інших одурманюючих речовин?  

12. Дайте поняття спеціального суб’єкта злочину як 
факультативного елементу складу злочину.  

13. Розкрийте поняття спеціального суб’єкта злочину за КК 
України.  
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10.1. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину 
Злочинне діяння має не лише зовнішнє, а й внутрішнє вираження, 

що характеризується властивостями суб’єктивної сторони злочину. 
Поведінка індивіда є проявом психічних процесів, що відбуваються в 
його свідомості. Найважливішою ознакою людини є її соціальні якості, 
за допомогою яких вона сприймає загальноприйняті правила поведінки 
і норми соціального гуртожитку. Зазначені положення знаходять 
відображення в її свідомості, завдяки чому вони осмислюються і 
перетворюються в життя. При цьому будь-який індивід співвідносить 
свою поведінку з інтересами інших людей, суспільства і держави, що, у 
свою чергу, створює найсприятливішу систему соціальних відносин, 
що дає можливість повною мірою співвідносити права і свободи 
окремої особи і суспільства в цілому. 

У тому разі, якщо суб’єкт свідомо порушує загальновизнані 
інтереси, охоронювані ЗУпКВ, він тим самим виражає своє негативне 
ставлення до суспільства, що свідчить про його підвищену небезпеку. 
Однак якщо особа не усвідомлює фактичного характеру своєї 
поведінки і не здатна нею керувати, то заподіяння шкоди не свідчить 
про її антисоціальні погляди і не може вважатися кримінально 
караним. З цієї причини тільки осмислене і вольове діяння визнається 
злочином, тому що саме воно відображає антигромадські установки 
суб’єкта. Це дає змогу виключити випадки притягнення до 
відповідальності за невинне заподіяння шкоди осіб, які не є 
небезпечними для суспільства. 

З урахуванням сказаного, слід зазначити, що обов’язковою рисою 
будь-якого злочину є не лише вчинення суспільно небезпечного діяння 
у формі дії чи бездіяльності, але й наявність внутрішньої психічної 
діяльності, що обумовлює зовні виражену поведінку суб’єкта. У цьому 
зв’язку, обов’язковим елементом складу визнається суб’єктивна 
сторона злочину. 

В юридичній літературі питанням суб’єктивної сторони складу 
злочину приділялась увага в працях таких українських вчених, як 
М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Я. М. Брайнін, Ф. Г. Бурчак, 
Ю. А. Валова, Р. В. Вереша, П. А. Воробей, С. В. Гончаренко, 
В. П. Ємельянов, М. Й. Коржанський, О. М. Костенко, І. П. Лановенко, 
П. С. Матишевський, С. І. Нежурбіда, А. О. Пінаєв, О. Я. Свєтлов, 
В. В. Сташис, С. А. Тарарухін, В. Я. Тацій, М. І. Хавронюк, 
С. С. Яценко та інші.  
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Суб’єктивна сторона злочину – обов’язковий елемент складу 
злочину, під яким слід розуміти сукупність передбачених законом 
ознак, що характеризують внутрішню сторону кримінально караного 
діяння, «тобто психічну діяльність особи, безпосередньо пов’язану з 
вчиненням злочину»1. 

Суб’єктивна сторона складу злочину характеризується 
комплексом ознак, що утворюють психологічний, тобто внутрішній 
зміст кримінально протиправного посягання. До складу суб’єктивної 
сторони злочину входить одна обов’язкова ознака – вина у формі 
умислу або необережності, а також три додаткові (факультативні): 
мотив, мета та емоційний стан винного в момент вчинення злочину. 

Однак гама психічної діяльності ширша за обсягом і не 
обмежується вказаними ознаками, але суб’єктивна сторона вміщує 
лише елементи, що мають юридичне значення, наявність яких 
необхідна для правильної правової оцінки і, відповідно, кваліфікації 
вчиненого. 

Втім, урахування інших проявів психічної діяльності, а саме: 
переживань винного, почуттів, настрою до початку посягання та у 
момент його вчинення, дає можливість ширше освітити внутрішню 
психологічну картину злочину, осмислити його причини, зрозуміти 
спонукання, якими керувався суб’єкт, вчиняючи злочинне діяння. 

Головною (основною) ознакою суб’єктивної сторони є вина, що 
розкриває психічне ставлення винного до вчинюваного ним злочину, а 
також до суспільних відносин, яким унаслідок вчинення злочину 
заподіюється шкода або створюється реальна загроза її заподіяння. 
Вина є обов’язковою ознакою будь-якого злочинного діяння. У законі 
поняття та ознаки різних форм і видів вини розкриваються у статтях 
23, 24 і 25 КК України. 

Додатковими (факультативними) ознаками суб’єктивної сторони 
є мотив, мета та емоційний стан. Вони конструктивно 
передбачаються не в усіх складах злочинів, але разом із тим впливають 
на ступінь суспільної небезпеки вчиненого, а в окремих випадках і 
його кваліфікацію. Так, терористичний акт (ст. 258 КК) вчиняється з 
метою порушення громадської безпеки, залякування населення, 
провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з 
метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або не вчинення дій 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, 
службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян, 
юридичними особами. Знущання над тваринами, що відносяться до 
хребетних (ст. 299 КК), може вчинятися з хуліганських мотивів. 
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання (ст. 
116 КК), пов’язане з емоційним станом. У цих випадках додаткові 
ознаки суб’єктивної сторони набувають обов’язкового значення і 
впливають на кваліфікацію вчиненого. 

                                                 
1 Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 273. 
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Суб’єктивна сторона перебуває в тісному зв’язку з іншими 
елементами складу злочину. Так, об’єкт злочину в багатьох випадках 
залежить від спрямованості умислу винного. Наприклад, об’єктом 
розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, 
якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням 
службових обов’язків, є суспільні відносини у сфері охорони 
державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації. Ті ж дії, вчинені громадянином 
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та 
недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи 
інформаційній безпеці України кваліфікуються як державна зрада за 
ст. 111 КК України, об’єктом якої є національна безпека. У наведеному 
прикладі різна суб’єктивна спрямованість дій, переслідуваних винним, 
обумовлює різну кваліфікацію вчиненого. 

Безпосереднім чином суб’єктивна сторона злочину взаємодіє з 
його об’єктивними ознаками. Так, злочин з формальним складом може 
вчинятися тільки з прямим умислом, тому що суспільну небезпеку 
представляє тут саме діяння, що завжди є усвідомленим і вольовим. У 
свою чергу, необережні злочини є лише матеріальними, тому що 
суспільну небезпеку таких деліктів представляє не діяння, а наслідок, 
що настав. Крім того, суб’єктивна сторона злочину завжди знаходить 
свій вияв в його об’єктивних ознаках. 

Значення суб’єктивної сторони злочину полягає в тому, що вона: 
– є обов’язковим елементом будь-якого складу злочину, його 

відсутність виключає кримінальну протиправність вчиненого і, як 
наслідок, можливість настання відповідальності; 

– у деяких випадках дозволяє відмежувати одне злочинне діяння 
від іншого. Наприклад, диверсія (ст. 113 КК) відрізняється від 
умисного знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 КК) за такою 
ознакою суб’єктивної сторони як мета. У першому випадку винний 
прагне ослаблення держави, в іншому – у суб’єкта повинна бути 
відсутня така мета; 

– істотно впливає на ступінь суспільної небезпеки вчиненого і, як 
наслідок, на вид і розмір (строк) остаточного покарання. Наприклад, 
умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК) карається позбавленням волі на строк 
від семи до п’ятнадцяти років, у той час як вбивство через 
необережність (ст. 119 КК), що відрізняється від умисного вбивства в 
основному за формою вини, карається обмеженням волі на строк від 
трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк; 

– дає можливість у деяких випадках визначити причини, що 
спонукали винного до вчинення злочину. Аналіз психологічних 
факторів, які лежать в основі злочину, мети, якої прагне досягти 
винний, сприяє розумінню природи виникнення і становлення 
антисуспільних установок особи, що є причиною вчинення нею 
суспільно небезпечного діяння. 

Названі обставини обумовлюють важливе значення суб’єктивної 
сторони для обґрунтування кримінальної відповідальності, кваліфікації 
злочину і призначення покарання. 
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10.2. Поняття і форми вини 
Однією з обов’язкових передумов реалізації кримінальної 

відповідальності є вчинення суспільно небезпечного діяння за 
наявності вини особи і заподіяння внаслідок його вчинення злочинного 
наслідку. Кримінально-правові засоби впливу примусового характеру 
застосовуються до особи, яка представляє підвищений ступінь 
суспільної небезпеки, що визначається наявністю в її свідомості 
укорінених антигромадських поглядів або несумлінного ставлення до 
суспільних відносин, які мають підвищену значущість. Названі 
установки знаходять своє безпосереднє вираження в учиненні винним 
кримінально караного діяння, що заподіює шкоду інтересам особи, 
суспільства і держави. 

Сказане означає, що обов’язковою умовою злочинності діяння є 
вина, яка виражає негативне чи легковажне психічне ставлення 
суб’єкта до охоронюваних законом суспільних відносин. Вина є 
внутрішнім (психічним) ставленням особи до вчинюваного нею 
суспільно небезпечного діяння, і суспільних відносин, яким внаслідок 
його вчинення заподіюється реальна шкода чи створюється загроза її 
заподіяння. 

ЗУпКВ виходить з того, що людина підлягає відповідальності 
лише в тому разі, якщо вона вчинила суспільно небезпечне діяння, 
розуміючи фактичний зміст своєї поведінки і маючи здатність керувати 
нею. В іншому випадку заподіяння шкоди визнається невинним, що 
виключає ознаки складу злочину і, отже, можливість притягнення 
особи до кримінальної відповідальності. Наприклад, А. 
обвинувачувався в незаконному обігу сильнодіючих речовин. З метою 
збуту на ринку він придбав дев’ять пляшок тетраетилсвинцю, що, 
згідно з висновком експертизи, належить до сильнодіючих отруйних 
речовин. Вироком суду А. був виправданий, оскільки тетраетилсвинець 
використовується в технічних цілях як антидетонатор при додаванні до 
бензину. Було встановлено, що раніше А. купував зазначену речовину 
в магазинах звичайним чином. За таких обставин суд обґрунтовано 
дійшов висновку про те, що обвинувачений не мав уяви про 
тетраетилсвинець як про сильнодіючу речовину, завдяки чому в його 
діях відсутній склад злочину. 

Зміст вини утворюють два обов’язкові елементи, що у своїй 
сукупності є вираженням психічної діяльності людини – 
інтелектуальний і вольовий. Інтелектуальний елемент означає 
здатність особи усвідомлювати фактичний характер і суспільну 
небезпеку вчинюваного діяння, а також передбачати можливість чи 
неминучість настання суспільно небезпечного наслідку. Вольовий 
елемент – психічне ставлення винного до вчинюваного ним діяння, що 
характеризується прагненням настання певного наслідку, чи навпаки, 
небажанням його заподіяння, а також здатність керувати своєю 
поведінкою. 

Різні зміст і взаємне поєднання інтелектуального і вольового 
елементів утворюють дві форми вини: умисел (ст. 24 КК) і 
необережність (ст. 25 КК). У свою чергу, умисел поділяється на 



 200 

прямий і непрямий, а необережність на злочинну самовпевненість і 
злочинну недбалість. Судова практика виділяє особливий різновид 
умисного посягання – злочин, учинений з двома формами вини. 

Форма вини – це встановлене ЗУпКВ певне взаємопоєднання 
елементів свідомості і волі особи, яка вчиняє злочин, що характеризує 
її ставлення до діяння і його наслідків. 

Поділ вини на форми має велике практичне значення, дозволяючи, 
по-перше, правильно оцінювати юридичний зміст вчиненого діяння. 
Багато злочинів за змістом суб’єктивної сторони можуть бути лише 
умисними або лише необережними. Завдяки цьому їхня правильна 
кваліфікація безпосередньо залежить від правильного з’ясування 
форми і виду вини. Крім того, форми вини мають різний ступінь 
суспільної небезпеки. За загальним правилом умисне заподіяння шкоди 
становить більшу небезпеку, ніж необережне. Встановлення тієї чи 
іншої форми вини має також інші правові наслідки. Так, злочини, що 
відносяться до категорії особливо тяжких, можуть бути лише 
умисними, рецидив має місце тільки при вчиненні умисних злочинів, 
форма вини враховується при визначенні виду УВП у разі призначення 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк тощо. 

Вина є не тільки правовою, але й також соціальною категорією, 
тому що в ній відображається ставлення винного до найважливіших 
суспільних благ та інтересів, що мають особливе значення. Соціальну 
сутність вини утворює антисуспільна установка, що виразилася у 
злочині, щодо основних суспільних цінностей (життя, здоров’я особи, 
відносин власності, громадської безпеки тощо). 

В умисних злочинах таке ставлення є негативним. Наприклад, 
винний умисно знищує чуже майно. Тут його ставлення до такого 
суспільного блага як власність має явно негативний характер. Він 
усвідомлює значущість цього інтересу, шкідливість можливих 
наслідків і, не дивлячись на це, здійснює злочинне посягання. 

При необережній формі вини ставлення є зневажливим або 
недостатньо дбайливим. Наприклад, під час проведення робіт С. 
залишив трактор із включеним двигуном. У цей час трактор почав рух, 
внаслідок чого наїхав на А. і В., заподіявши шкоду їхньому здоров’ю. 
У цьому випадку суб’єкт не передбачав можливості настання вказаного 
наслідку, хоча в такій ситуації міг і повинний був його передбачити. На 
цій підставі у наведеному прикладі винний виразив недбале ставлення 
до такого суспільного інтересу, яким є здоров’я особи. 

 
10.3. Умисел і його види 
Найнебезпечнішою формою вини є умисел, що характеризується 

свідомим учиненням суб’єктом суспільно небезпечного діяння і 
передбаченням можливості чи неминучості настання злочинного 
наслідку. Підвищена небезпека цієї форми вини диктується тим, що, 
вчиняючи умисний злочин, винний усвідомлено йде на заподіяння 
шкоди суспільним інтересам, бажаючи при цьому настання 
зазначеного у законі наслідку або відносячись до нього байдуже, що 
свідчить про глибину і стійкість антисуспільних установок такої особи. 
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В умисних злочинах знаходять відображення негативне ставлення з 
боку винного до суспільних відносин, що представляють особливу 
значущість для особи, суспільства і держави, його готовність 
«потоптати» чужі права і свободи на користь власних інтересів. Також 
варто враховувати, що умисні злочини займають у загальній структурі 
злочинності найбільшу питому вагу порівняно з діяннями, що 
вчиняються через необережність. 

Відповідно до ч. 1 ст. 24 КК умисел поділяється на прямий і 
непрямий. Першим і найнебезпечнішим видом цієї форми вини є 
прямий умисел, за якого особа усвідомлювала суспільно небезпечний 
характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його 
суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання (ч. 2 ст. 24 КК). 

Розглянемо зміст інтелектуального і вольового елементів цього 
виду умислу. Інтелектуальний елемент прямого умислу вміщує дві 
ознаки: усвідомлення суспільної небезпеки вчиненого діяння і 
передбачення можливості чи неминучості настання суспільно 
небезпечних наслідків. Усвідомлення суспільної небезпеки означає, що 
винний розуміє як фактичну сторону вчинюваного діяння, так і його 
соціальне значення. Це свідчить про те, що в процесі злочинного 
посягання свідомістю винного охоплюються всі значущі обставини 
(обстановка, місце, час, особа потерпілого, знаряддя і засоби злочину 
тощо). Наприклад, позбавляючи життя іншу людину, винний розуміє, 
що в його руці знаходиться ніж, яким він завдає поранення живій 
особі, а також, що внаслідок його дій потерпілий може загинути. Крім 
того, винний усвідомлює, що протиправне заподіяння смерті людині є 
суспільно небезпечним, тобто заподіює шкоду охоронюваним законом 
відносинам. 

Це не означає, що суб’єкт має усвідомлювати всі фактичні 
обставини справи. Так, він може не знати ім’я потерпілого, точної 
вартості майна, що викрадається, марки автомобіля, яким незаконно 
заволодіває тощо. Проте його свідомістю мають охоплюватися основні, 
юридично значущі обставини. Наприклад, гр. Ф. продав своєму 
знайомому К. шкіряну куртку, стверджуючи, що вона належить йому. 
Згодом з’ясувалося, що куртка була викрадена. У цьому випадку дії К. 
за об’єктивними ознаками утворюють склад злочину, передбаченого 
ст. 198 КК України. Однак незнання К. тієї обставини, що придбана 
куртка була викрадена гр. Ф., виключає обов’язкову ознаку прямого 
умислу – усвідомлення суспільної небезпеки діяння (він вважав, що діє 
правомірно). У цьому випадку відсутня суб’єктивна сторона. 

Усвідомлення суспільної небезпеки діяння, як правило, не 
припускає як обов’язкову ознаку – необхідність розуміння його 
протиправності. Наприклад, жорстоко поводжуючись із тваринами 
(ст. 299 КК України), винний може не усвідомлювати, що це діяння 
заборонене ЗУпКВ. Зазначена обставина за наявності інших ознак 
складу злочину не звільняє його від кримінальної відповідальності. У 
цьому разі діє загальновідоме правило: «незнання закону не звільняє 
від відповідальності», тому що особа розуміє, що жорстоке 
поводження з тваринами заподіює шкоду суспільним відносинам. 
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Слід також враховувати, що у складі злочинів, пов’язаних з 
порушенням спеціальних правил, усвідомлення протиправності 
вчинюваного діяння повинно обов’язково входити до змісту умислу 
винного. Наприклад, порушення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України) припускає 
свідоме недотримання особою зазначених правил, оскільки нею 
охоплюється знання цих правил. Про такі знання може свідчити факт 
проведення інструктажу перед роботою, складання іспитів чи заліків на 
знання відповідних правил1. 

Передбачення – це здатність особи припускати подальший 
розвиток подій і настання внаслідок суспільно небезпечного діяння 
передбачених законом наслідків. У разі вчинення злочину з прямим 
умислом винний може передбачати як можливість, так і неминучість 
заподіяння шкоди. Можливість як ознака інтелектуального елемента 
прямого умислу означає, що в цій ситуації вчинення діяння з високою 
ймовірністю є причиною настання суспільно небезпечного наслідку. 
Завдання шкоди тут визнається закономірним, але не єдино можливим 
результатом злочину. Наприклад, бажаючи вчинити вбивство, винний 
сильно б’є потерпілого по голові держаком від лопати. У цьому 
випадку заподіяння смерті є дуже ймовірним, але не єдиним наслідком 
(потерпілий може залишитися живим), завдяки чому можна говорити 
про можливість її настання. Неминучість заподіяння суспільно 
небезпечного наслідку припускає, що в цій ситуації його настання є не 
тільки закономірним, але й також єдино можливим результатом 
учинення суспільно небезпечного діяння. Так, незаконна порубка дерев 
з неминучістю завдає шкоду лісовому фонду. Необхідно зазначити, що, 
якщо винний передбачає неминучість настання наслідків, можна 
говорити тільки про прямий умисел. Непрямий умисел, так само як і 
необережність, у цьому випадку виключені, тому що усвідомлення 
суб’єктом неминучості заподіяння шкоди свідчить про бажання 
настання суспільно небезпечного наслідку. 

Вольовий елемент прямого умислу утворюють сукупність двох 
взаємозалежних ознак: бажання і прагнення до настання суспільно 
небезпечного наслідку. Бажання – прагнення винного до конкретного 
злочинного результату вчинюваного злочину. При цьому він прагне 
заподіяти саме ті наслідки, що передбачені нормою ОЧ КК. Наприклад, 
установлюючи капкан при вчиненні незаконного полювання (ст. 248 
КК) суб’єкт бажає, щоб у нього потрапила дика тварина. Прагнення як 
ознака вольового елемента прямого умислу характеризується тим, що 
винний не тільки вітає настання злочинного результату, але й докладає 
певних зусиль для його досягнення. Так, гр. X. був засуджений за 
викрадення чужого майна. В кінці листопада 2013 року, приблизно в 23 
год.00 хв. він, з метою таємного викрадення чужого майна з 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [4-те вид., перероб. та доповн.]. – К. : 
Юридична думка, 2007. – С. 763. 
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корисливих мотивів, шляхом пошкодження замку на вхідних дверях, 
проник до приміщення сараю, розташованого у дворі 
багатоповерхового будинку, звідки таємно викрав газовий балон 
вартістю 170 грн., тим самим спричинив потерпілому матеріальну 
шкоду на зазначену суму. Своїми умисними діями гр. X. вчинив таємне 
викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням в 
приміщення, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України1. У 
цьому випадку очевидно, що винний не просто схвалював настання 
наслідку у вигляді майнової шкоди і бажав власного збагачення за 
рахунок викраденого майна, але й також приклав певні зусилля для 
досягнення бажаного результату. 

Необхідно враховувати, що злочини з формальною конструкцією 
об’єктивної сторони не припускають заподіяння наслідку. У цьому 
зв’язку злочинним у них є саме діяння, а шкода об’єкта настає 
автоматично з моменту його вчинення. На цій підставі у формальних 
злочинах вольова сторона прямого наміру характеризується лише 
бажанням учинення суспільно небезпечної дії (бездіяльності). Так, 
вчиняючи погрозу вбивством (ст. 129 КК) суб’єкт усвідомлює, що, 
виражаючи в словесній чи письмовій формі реальний намір убити 
потерпілого, він тим самим посягає на психічну недоторканність особи, 
і, не дивлячись на це, бажає вчинити зазначені дії. 

Кваліфікація дій (бездіяльності) винного при вчиненні злочинів з 
прямим умислом залежить від спрямованості його наміру. У тому разі, 
якщо суб’єкт прагне до заподіяння певного суспільно небезпечного 
наслідку і, насамкінець, він настає, має місце закінчений злочин. Якщо 
ж із незалежних від винного обставин бажаний результат не настає, 
вчинене кваліфікується як замах. 

Іншим видом розглядуваної форми вини є непрямий умисел. 
Відповідно до ч. 3 ст. 24 КК непрямим є умисел, якщо особа 
усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча 
не бажала, але свідомо припускала їх настання. Такий умисел за 
загальним правилом менш небезпечний і розповсюджений, ніж 
прямий. Це обумовлено тим, що винний не бажає настання суспільно 
небезпечних наслідків, що свідчить про його меншу антигромадську 
спрямованість. Проте зазначений вид умислу має досить високий 
ступінь суспільної небезпеки, що свідчить про наявність у винного 
негативного ставлення до охоронюваних законом інтересів особи, 
суспільства і держави. 

Інтелектуальний елемент непрямого умислу утворюють 
усвідомлення і передбачення. Усвідомлення при непрямому умислі, як і 
при прямому, характеризується здатністю особи розуміти фактичний 
характер і суспільну небезпеку вчинюваного нею злочинного діяння. 

                                                 
1 Вирок Кілійського районного суду Одеської області від 09.10.2014 по справі 

№  502/2203/14-к (електронний ресурс). – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40813860. 
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Однак непрямий умисел, на відміну від прямого, характеризується 
передбаченням лише можливості настання суспільно небезпечного 
наслідку. Передбачення неминучості заподіяння шкоди, як зазначалося 
вище, виключає непрямий умисел, виступаючи характерною ознакою 
прямого умислу. 

Вольовий елемент непрямого умислу характеризується двома 
ознаками: небажанням настання суспільно небезпечних наслідків і 
їхнім свідомим допущенням або байдужим до них відношенням. 
Небажання настання суспільно небезпечних наслідків означає, що 
винний не прагне заподіяти шкоду і не докладає спеціальних зусиль, 
спрямованих на їх досягнення. В окремих випадках свідоме допущення 
суспільно небезпечних наслідків може виявитися в безпідставному 
розрахунку на їх ненастання. Воля особи ніби спрямована на 
недопущення наслідків свого діяння, проте розрахунок і надії її 
абстрактні, невиразні, ні на чому конкретному не ґрунтуються. Тут має 
місце так званий розрахунок на «навмання»1. 

Наступною ознакою вольового елемента розглядуваного виду 
умислу є свідоме допущення або байдуже ставлення винного до 
настання суспільно небезпечного наслідку. Свідоме допущення 
характеризується тим, що винний прагне досягнення певної мети, 
реалізація якої може спричинити настання додаткового суспільно 
небезпечного наслідку, можливість якого він свідомо приймає, 
бажаючи досягти певного результату. Наприклад, на ґрунті помсти 
вночі винний умисно підпалює будинок, у якому перебувають сторонні 
люди. У цьому разі досягнення бажаної мети (знищення будинку) 
пов’язано з можливістю заподіяння суспільно небезпечного наслідку у 
вигляді смерті людей. Отже, у разі їх загибелі вчинене буде 
кваліфіковано як убивство з непрямим умислом. Так, А. І. Рарог 
вважає, що свідоме допущення охоплює випадки, коли винний 
одночасно викликає своїми діями низку подій і свідомо, тобто, 
осмислено допускає об’єктивний розвиток викликаних ним подій і 
настання суспільно небезпечних наслідків. При такому ставленні 
виявляється зміст волі, досить близький за своєю психологічною 
сутністю до бажання2.  

Байдуже ставлення до настання наслідку припускає, що воля 
винного займає стосовно можливості заподіяння шкоди нейтральну 
позицію, йому «все рівно» настануть вона чи ні. Наприклад, особа з 
хуліганських мотивів сильно б’є потерпілого сокирою по голові. У 
цьому випадку вона усвідомлює, що внаслідок зазначених дій може 
настати смерть. Однак її воля щодо цього наслідку має пасивний 
характер, оскільки йому байдуже до того, що трапиться з потерпілим 
після вчинення суспільно небезпечного діяння.  

                                                 
1 Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / за заг. ред. 

В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – X. : Тов. «Одісей», 2004. – С. 71. 
2 Рарог А. И. Общая теория вины в уголовном праве : [учебное пособие] / 

А. И. Рарог. – М. : МВ ССО СССР ; Всес.юрид. заоч. ин-т, 1980. – С. 41. 
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Непрямий умисел не може мати місце при вчиненні злочинів з 
формальною конструкцією об’єктивної сторони, а також на стадії 
незакінченого злочину (як готування, так і замаху). Однак, 
М. Й. Коржанський не виключає можливості вчинення деяких злочинів 
з так званим формальним складом з непрямим умислом. Так, він 
зазначає, що не можна виключити побічного умислу при вчиненні 
злочинів, передбачених статтями 201 КК (контрабанда), 186 КК 
(приховування злочину) та деяких інших, що мають «формальний» 
склад злочину1. Непрямий умисел також не може мати місце на стадії 
незакінченого злочину (готування до злочину та замаху на злочин). 
Так, ПВСУ в абз. 2 п. 4 Постанови «Про судову практику в справах про 
злочини проти життя та здоров’я особи» зазначив, що замах на злочин 
може бути вчинено лише з прямим умислом2. 

Співвідношення прямого і непрямого умислу. Розглянуті види 
умислу є різновидами однієї форми вини, завдяки чому між ними існує 
багато спільного. Водночас вони мають істотні розходження, що дають 
змогу чітко їх розмежувати. По-перше, слід взяти до уваги 
інтелектуальний елемент. При вчиненні злочину з прямим умислом 
винний передбачає як можливість, так і неминучість настання 
суспільно небезпечного наслідку, у той час як непрямий умисел 
характеризується передбаченням лише можливості заподіяння шкоди. 
Однак основна відмінність зазначених видів умислу полягає у 
вольовому елементі. Прямий умисел припускає бажання настання 
суспільно небезпечного наслідку. На відміну від цього, при непрямому 
умислі винний не бажає і свідомо допускає його заподіяння або 
байдуже до нього ставиться. Крім того, при прямому умислі 
кваліфікація здійснюється залежно від спрямованості наміру винного. 
У разі вчинення злочину з непрямим умислом, вчинене кваліфікується 
залежно від наслідків, що фактично настали.  

 Таблиця 5 
Відмінність прямого умислу  від непрямого 

Підстави Прямий умисел Непрямий умисел 
За 
інтелектуа
льним 
елементом 

1. Винний передбачає як 
можливість, так і неминучість 
заподіяння шкоди, внаслідок 
вчинен-ня злочину. 

1. Винний передбачає лише 
можливість заподіяння 
шкоди. 

За 
вольовим 
елементом 

2. Винний бажає настання 
суспільно небезпечних 
наслідків. 

2. Винний не бажає 
настання суспільно 
небезпечних наслідків, але 
свідомо допускає їх 
настання або ставиться до 
них байдуже. 

                                                 
1 Коржанський М. Й. Нариси уголовного права / М. Й. Коржанський. – К. : 

ТОВ «Генеза», 1999. – С. 97. 
2 Постанови ПВСУ в кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К., 

2005. – С. 222–235. 
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У ЗУпКВ міститься визначення поняття лише двох видів умислу. 
Однак у теорії кримінального права виділяються й інші види (підвиди) 
умислу, з якими зіштовхуються правозастосовчі органи при 
розслідуванні і судовому розгляді кримінальних проваджень. Підвиди 
умислу, що виокремлюються в теорії, не утворюють самостійну форми 
вини, не заміняють понять прямого і непрямого умислу, а існують 
лише в їх межах. Поділ умислу на підвиди, заснований на вченні про 
особливості психічного ставлення винного при вчиненні умисних 
злочинів, дає можливість точніше індивідуалізувати психічне 
ставлення суб’єкта, визначити ступінь його вини, індивідуалізувати 
покарання. Так, до різновидів умислу теорія кримінального права 
відносить визначений, невизначений та альтернативний умисли1. 

Визначений умисел (dolus determinantus) характеризується 
наявністю у винного бажання досягти конкретного злочинного 
наслідку, наприклад, заподіяти тяжке тілесне ушкодження, одержати 
неправомірну вигоду, викрасти чуже майно. Невизначеним (dolus 
indeterminantus) є умисел, що характеризується відсутністю 
індивідуально визначеного уявлення про фактичні властивості діяння 
та їх наслідки2. Так, при нанесенні сильного удару особа усвідомлює, 
що завдає потерпілому тілесне ушкодження, не усвідомлюючи, яким 
воно буде: тяжким, середньої тяжкості чи легким. У цьому випадку 
така особа відповідає за те тілесне ушкодження, яке фактично нею 
було заподіяне. Альтернативний умисел (dolus alternativus) наявний 
тоді, коли особа передбачає і бажає настання одного з кількох 
можливих, але індивідуально визначених злочинних наслідків 
(наприклад, смерті або тяжкого тілесного ушкодження). У такому разі 
винна особа буде відповідати за той наслідок, який фактично настав3. 

З урахуванням емоційної сторони вчиненого злочину і моменту 
формування злочинного наміру в теорії кримінального права 
розрізняють умисли: заздалегідь обдуманий; такий, що виник раптово, 
та афектований як різновид останнього. 

Заздалегідь обдуманий умисел (dolus praemeditatus) формується 
задовго до вчинення злочину. Для нього характерним є те, що намір 
учинити злочин здійснюється через якийсь проміжок часу. До моменту 
вчинення злочину особа обмірковує його деталі, підшукує 
співучасників, складає план, намічає спосіб вчинення злочину тощо. 
Наявність заздалегідь обдуманого умислу на кваліфікацію, як правило, 
не впливає. Найчастіше він виступає як атрибут інститутів готування й 
організованої групи. Втім, заздалегідь обдуманий умисел може 
свідчити про вищий ступінь вини, а також суспільної небезпеки особи, 

                                                 
1  Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 

[підручник] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 140. 
2 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 125. 
3 Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] 

/ П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 140. 
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що намагається вчинити злочин, оскільки свідчить про стійкість його 
антигромадської установки. При заздалегідь обдуманому умислі 
винний ретельніше готується до вчинення злочину, обмірковує 
способи і шляхи приховування злочину, вдаючись до витончених, 
потребуючих ретельної підготовки дій. Умисел, що виник раптово, 
формується безпосередньо перед самим початком вчинення злочину, 
тобто, він реалізується практично одразу після виникнення. Як 
свідчить практика, більшість умисних злочинів належать саме до цієї 
групи1. Особливість афектованого умислу полягає в тому, що стан 
сильного душевного хвилювання, характерний для такого умислу, 
послаблює, а в деяких випадках навіть цілком паралізує гальмуючі 
процеси, ускладнює усвідомлення суб’єктом характеру вчиненого 
діяння, виключає обдуманість дій. Кримінально-правове значення 
афектований умисел має лише в тому разі, якщо його виникнення 
обумовлено неправомірними діями інших осіб, найчастіше потерпілих. 
Такі дії чи тривала психотравмуюча ситуація викликають у суб’єкта 
емоційне хвилювання, що ускладнює свідомий контроль за вольовими 
процесами. Вплив у таких випадках ситуації як зовнішнього чинника 
вчинення злочину враховується законодавцем при конструюванні 
деяких складів злочину (ст. 116 КК України). Крім того, відповідно до 
п. 7 ч. 1 ст. 66 КК вчинення злочину під впливом сильного душевного 
хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілого, є 
обставиною, що пом’якшує покарання. 

 
10.4. Необережність та її види 
Необережна форма вини менш поширена, ніж умисна. Крім того, 

за інших рівних умов необережні злочини набагато менш небезпечні 
порівняно з посяганнями, вчинюваними умисно. Це пояснюється тим, 
що вчинення необережних злочинів обумовлено в основному 
недостатньо дбайливим, несумлінним ставленням винного до 
найзначущих суспільних відносин, недисциплінованим, безтурботним 
виконанням службових повноважень, а також інших соціальних 
обов’язків. Водночас, незважаючи на менший ступінь небезпеки 
порівняно з умисними деліктами, необережні злочини в деяких 
випадках здатні заподіяти істотнішу шкоду охоронюваним законом 
суспільним інтересам. Досить згадати такі наслідки, як катастрофа на 
Чорнобильській АЕС, загибель теплохода «Адмірал Нахімов», що були 
заподіяні через необережність. 

Основою необережних злочинів, переважно, є недбале, халатне 
ставлення особи до своїх обов’язків, а також охоронюваних законом 
суспільних відносин, що обумовлює досить високий ступінь небезпеки 
винного. 

Відповідно до ч. 1 ст. 25 КК необережність поділяється на 
злочинну самовпевненість та злочинну недбалість. Першим видом 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 125. 
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необережності є самовпевненість. Відповідно до ч. 2 ст. 25 КК 
необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала 
можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії 
або бездіяльності), бо легковажно розраховувала на їх відвернення. 

Інтелектуальний елемент самовпевненості утворює 
передбачення винним можливості настання суспільно небезпечних 
наслідків. Можливість настання суспільно небезпечного наслідку при 
самовпевненості – винний припускає, що в аналогічній ситуації може 
бути заподіяна певна шкода, однак на свій випадок таку можливість не 
поширює. Можливість заподіяння шкоди при самовпевненості на 
відміну від непрямого умислу, де вона реальна, є абстрактною, 
неконкретизованою. При вчиненні необережних злочинів суб’єкт 
завжди усвідомлює фактичний зміст вчинюваного діяння. Проте в 
необережних злочинах суспільну небезпеку представляє не саме 
діяння, а ті наслідки, що воно спричиняє. Завдяки цьому винний не 
може усвідомлювати суспільної небезпеки вчинюваного діяння, тому 
що воно саме по собі, у відриві від наслідку, не є злочинним. Так, коли 
водій перевищує встановлену швидкість, внаслідок чого відбувається 
дорожньо-транспортна пригода, що спричинила загибель людей, 
безумовно, він розуміє фактичний зміст того, що відбувається. Однак 
власне перевищення швидкості є не злочином, а адміністративним 
проступком, завдяки чому водій може не усвідомлювати його 
суспільної небезпеки. 

Вольовий елемент злочинної самовпевненості утворюють дві 
ознаки: небажання настання суспільно небезпечного наслідку і 
необґрунтований розрахунок його запобігти. Небажання (як ознака 
вольового моменту самовпевненості) – негативне ставлення винного до 
можливості настання суспільно небезпечного наслідку. У такому разі 
воля винного займає активну позицію, завдяки чому він докладає 
певних зусиль, спрямованих на те, щоб запобігти настанню шкоди. Він 
не просто не бажає спричинення шкідливого наслідку, але легковажно 
розраховує на певну обставину, що, на його думку, повинна сприяти 
запобіганню наслідку. Так, Г., керуючи вантажним автомобілем, в 
умовах дощу порушив правила дорожнього руху і виїхав на зустрічну 
смугу дороги, де зіштовхнувся із зустрічною автомашиною, внаслідок 
чого пасажирам Г. і водію зустрічного автомобіля була заподіяна 
шкода здоров’ю. У такій ситуації Г., порушуючи правила дорожнього 
руху, передбачав, що в цілому його дії можуть бути причиною 
автотранспортної події і заподіяння шкоди здоров’ю. При цьому він не 
бажав настання зазначеного наслідку і прагнув його запобігти. 

Легковажний розрахунок винного попередити заподіяння шкоди 
суспільним відносинам – це неправильна оцінка особою власних сил, 
поведінки інших осіб, надійності роботи механізмів чи агрегатів, а 
також сил стихії. Наприклад, порушуючи режим експлуатації 
промислового механізму, винний передбачає, що це може викликати 
вихід його з ладу, але при цьому розраховує на його надійну роботу. 
Однак його розрахунок виявляється необґрунтованим, що призводить 
до заподіяння матеріальної шкоди у великих розмірах. Неправильно 
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представляючи свої можливості чи обставини ситуації, особа не 
відмовляється від реалізації своїх намірів і вибирає суспільно 
небезпечний спосіб їх здійснення, будучи переконаним, що йому 
вдасться уникнути настання шкоди. Але, завдяки тому, що знання 
ситуації є неповним чи винний неадекватно оцінює свої здібності, 
відбувається заподіяння суспільно небезпечних наслідків. 

За своїм внутрішнім змістом злочинна самовпевненість у деякій 
мірі перетинається з непрямим умислом. Однак ці різновиди умислу і 
необережності мають низку істотних розходжень. Насамперед 
необхідно враховувати, що при вчиненні умисного злочину, суспільно 
небезпечним і злочинним визнається саме по собі вчинене діяння, у той 
час як при вчиненні необережного делікту злочинним є тільки 
наслідок. З цієї причини при вчиненні посягання з непрямим умислом 
винний має усвідомлювати його суспільну небезпеку, тоді, як у 
необережних злочинах така ознака відсутня. Інтелектуальний момент 
непрямого умислу і злочинної самовпевненості характеризується 
передбаченням можливості заподіяння шкоди. Але при непрямому 
умислі можливість є реальною, тобто існує висока ймовірність 
настання наслідку. Самовпевненість відрізняється передбаченням 
винним не реальної, а абстрактної можливості. Це означає, що особа в 
цілому усвідомлює – в аналогічній ситуації може наступити шкода, але 
на свій випадок таку можливість не поширює. 

Основні відмінності непрямого умислу від самовпевненості можна 
з’ясувати з аналізу їхніх вольових елементів (табл. 6). Непрямий 
умисел, як і самовпевненість, характеризується небажанням настання 
шкоди. Однак при умислі особа сприймає можливість заподіяння 
шкоди як належне чи ставиться до цього байдуже, тоді як при 
самовпевненості – активно негативним чином ставиться до такої 
можливості. При цьому, вчинюючи злочин із самовпевненості, винний 
розраховує на певну обставину, що, на його думку, повинна запобігти 
заподіянню шкоди. 

Таблиця 6 
Відмінність непрямого умислу  від злочинної самовпевненості 

Непрямий умисел Злочинна самовпевненість 
1. Винний усвідомлює суспільну 
небезпеку вчинюваного діяння. 

1. Винний не усвідомлює суспільну 
небезпеку вчинюваного діяння. 

2. Винний передбачає реальну 
можливість настання спільно-
небезпечного наслідку. 

2. Винний передбачає абстрактну 
можливість настання суспільно 
небезпечного наслідку. 

3. Винний не бажає заподіяння 
шкоди, але в цілому схвалює її 
настання, або відноситься до неї 
байдуже. 

3. Винний не бажає заподіяння 
шкоди, і ставиться до неї негативно. 

4. Винний не вчинює заходів, 
необхідних для запобігання шкоди. 

4. Винний розраховує на певні 
обставини, що, на його думку, 
повинні запобігти настанню 
наслідку. 
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Злочинна недбалість. Відповідно до ч. 3 ст. 25 КК необережність 
є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), хоча повинна була і могла їх передбачити.  

Інтелектуальний елемент недбалості виражається в 
непередбачені винним можливості настання суспільно небезпечних 
наслідків. Це означає, що в такій ситуації винний не усвідомлює 
можливості заподіяння шкоди в результаті здійснюваних ним дій чи 
бездіяльності. Передумовою непередбачення суб’єктом можливості 
заподіяння суспільно небезпечного наслідку є незнання ним фактичної 
ситуації вчинюваного діяння. Так, громадянин Г. повертався з 
полювання в санях разом із гр. Ю. У гр. Г. була заряджена двостволка. 
Сані на повороті перевернулися, при цьому гр. Г. рукавицею зачепив 
спусковий гачок гвинтівки, стався постріл, яким гр. Ю. був поранений. 
Дії гр. Г. треба кваліфікувати як необережне тілесне ушкодження Ю., 
хоча Г. не передбачив наслідків своїх дій, але повинен був і міг їх 
передбачити, якби був обачнішим1. У такій ситуації він не знав тієї 
обставини, що зазначений поворот шляху призведе до настання цих 
наслідків. 

Вольовий елемент розглянутого виду необережності 
характеризується недостатньою напругою вольових зусиль винного, 
спрямованих на те, щоб передбачити небезпеку заподіяння шкоди. У 
такій ситуації суб’єкт має достатні можливості для того, щоб 
приклавши певні вольові зусилля усвідомити фактичний характер 
вчинюваного діяння, однак не робить цього, що є передумовою 
настання суспільно небезпечного наслідку. Винний поводиться тут 
непередбачливо і неуважно, виявляючи недбалість щодо 
охоронюваних законом суспільних відносин. 

Злочинна недбалість поряд з інтелектуальним і вольовим 
елементами, характеризується наявністю об’єктивної і суб’єктивної 
ознак. Об’єктивна ознака недбалості виражається в тому, що на 
винному лежить обов’язок передбачити можливість настання 
суспільно небезпечних наслідків. Такий обов’язок передбачати 
настання шкоди може виникати з прямої вказівки закону, спеціальних 
технічних норм чи правил безпеки, взаємин винного з потерпілим або 
його попередньої поведінки. Відсутність зазначеної ознаки виключає 
недбалість. Наприклад, медична сестра зробила укол хворій, яка через 
годину померла. Виявилось, що медсестра взяла із шафи ампулу, не 
переконавшись, що саме це необхідні їй ліки, тобто проявила при 
цьому злочинну недбалість: уколола хвору отруйною для неї 
речовиною. 

Суб’єктивний критерій недбалості характеризується здатністю 
винного передбачати можливість настання суспільно небезпечних 
наслідків. Зазначений фактор є суб’єктивним і перебуває в залежності 

                                                 
1  Див.: Чернишова Н. В. Кримінальне право України / М. В. Володько, 

М. А. Хазін, Н. В. Чернишова. – К. : Наукова думка, 1995. – С. 83. 
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від особистісних властивостей винного. Певний рівень уважності може 
формуватися при виконанні професійних функцій, встановлюватися 
законом, правилами безпеки виконання робіт, а також випливати із 
загальноприйнятих правил поведінки. Саме цей рівень передбачливості 
слід брати до уваги при з’ясуванні реальної можливості передбачення 
цією особою перспективи настання суспільно небезпечних наслідків. 
Так, у наведеному вище прикладі з помилкою медичного працівника не 
можна було б вести мову про недбалість, якщо завдяки збою на 
виробництві ампулу з отрутою маркірували як ліки і медсестра, не 
усвідомлюючи цього, зробила хворій ін’єкцію, вважаючи, що в ампулі 
міститься медичний препарат. У цій ситуації вона не передбачає і не 
здатна передбачати можливості заподіяння шкоди, тому що 
неправильне маркірування ампули виключає можливість знання її 
вмісту. 

 
10.5. Злочин із двома формами вини 
Палітра психологічної діяльності людини має багатогранний зміст 

і проявляється у всіляких формах. На цій підставі суб’єктивне 
ставлення особи в деяких випадках не може бути зведено лише до 
умислу чи необережності, тому окремі норми ОЧ КК викладені таким 
чином, що їх застосування потребує встановлення вини особи, яка 
вчинила злочин, окремо до самого діяння і окремо щодо суспільно 
небезпечних наслідків такого діяння. 

Злочин, склад якого передбачає наявність двох різних форм вини 
щодо діяння і наслідків, прийнято називати злочином з подвійною 
формою вини1. На відміну від КК Російської Федерації КК України не 
містить положень, що визначають законодавчу модель 
відповідальності за злочини, вчинені з двома формами вини. Так, ст. 27 
КК РФ передбачає, що злочин із двома формами вини наявний у тому 
разі, якщо внаслідок вчинення умисного злочину заподіюються тяжкі 
наслідки, що за законом тягнуть суворіше покарання, і не 
охоплювалися умислом особи. Кримінальна відповідальність за такі 
наслідки настає лише у разі, якщо особа передбачала можливість 
їхнього настання, але без достатніх до того підстав самовпевнено 
розраховувала на їх запобігання, чи у разі, якщо особа не передбачала, 

                                                 
1 На це тією чи іншою мірою вже зверталася увага в юридичній літературі 

(див.: Рарог А. И. Уголовная ответственность за неосторожное сопричинение / 
А. И. Рарог // Уголовное право в XXI веке. – М. : ЛексЭст, 2002. – С. 62–70; 
Макашвили В. Г. Уголовная ответственность за неосторожность / 
В. Г. Макашвили. – М. : Госюриздат, 1957. – 209 с.; Угрехелидзе М. Г. Проблемы 
неосторожной вины в уголовном праве / М. Г. Угрехелидзе. – Тбилиси : 
Мецниереба, 1976. – 132 с.; Афиногенов Ю. А. Проблема эффективности норм о 
неосторожных преступлениях / Ю. А. Афиногенов // Проблемы борьбы с 
неосторожной преступностью в условиях научно-технической революции. Том 
175. – Владивосток, 1976. – С. 61–72; Рарог А. И. Квалификация преступлений по 
субъективным признакам / А. И. Рарог. – С.-Пб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 304 с.  
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але повинна була і могла передбачати можливість настання цих 
наслідків1. 

Подвійна форма вини частіше за все має місце при вчиненні тих 
злочинів, що пов’язані з порушенням спеціальних правил і настанням 
від цього шкідливих наслідків (ст. 131, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 140, ч. 2 
ст. 142 тощо), або з настанням кількох наслідків (ч. 3 ст. 135, ч. 2 
ст. 238, статті 236, 237, 239, 240 і 276 КК тощо). У злочинах, 
пов’язаних із порушенням тих або інших спеціальних правил, подвійна 
форма вини може виявлятися в умислі щодо самого факту порушення 
таких правил і в необережності щодо шкідливих наслідків. 

У злочинах із кількома наслідками вина щодо першого, менш 
тяжкого наслідку, виявляється в умислі, а щодо більш тяжкого – в 
необережності (наприклад, умисне тяжке тілесне ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). 

Поєднання форм вини в одному і тому самому злочині може бути 
різним. Наприклад, злочин, пов’язаний із втратою документів, що 
містять державну таємницю (ст. 329 КК), передбачає щодо втрати 
таких документів необережну вину – самовпевненість чи недбалість, 
що ж до правил зберігання документів, то такі правила можуть бути 
порушені як умисно, так і необережно. В іншому випадку, наприклад, 
при вчиненні злочину, передбаченого ст. 276 КК «Порушення правил 
безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного 
транспорту», сама дія або бездіяльність при порушенні працівником 
залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху 
або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт 
транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв’язку можуть 
бути як умисними, так і вчиненими з необережності. Ставлення 
винного щодо наслідків такого діяння характеризується виною лише у 
формі необережності. 

Значення подвійної форми вини полягає в тому, що вона дає 
можливість: 1) конкретизувати ступінь суспільної небезпеки злочину; 
2) відмежувати близькі за об’єктивними ознаками склади злочинів; 
3) правильно кваліфікувати вчинене та індивідуалізувати покарання 
винного. ПВСУ роз’яснив, що для відмежування умисного вбивства від 
умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило 
смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК) визначальним є суб’єктивне 
ставлення винного до наслідків своїх дій: при умисному вбивстві 
настання смерті охоплюється умислом винного, а у разі заподіяння 
тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, 
ставлення винного до її настання характеризується необережністю2. 

                                                 
1  Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – М. : 

Издательская группа ИНФРА–М–НОРМА, 1996. – С. 10. 
2 Пункт 22 Постанови ПВСУ «Про судову практику в справах про злочини 

проти життя та здоров’я особи» № 2 від 07.02.2003 // Постанови Пленуму 
Верховного Суду України в кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – 
К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 232. 
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Злочини відповідно до вини особи поділяються на умисні та 
необережні. Вчинення злочину тієї чи іншої категорії обумовлює низку 
правових наслідків. Тому важливим є визначення, які злочини з 
подвійною формою вини належать до умисних, а які – до необережних. 
Злочини з подвійною формою вини в цілому вважаються умисними, 
якщо відповідно до викладеного у законі складу злочину вина особи 
щодо вчиненого нею діяння та його «прямих» наслідків може бути 
лише у формі умислу, а щодо «похідних» наслідків – у формі як 
умислу, так і необережності або лише у формі необережності. Злочини 
з подвійною формою вини в цілому вважаються необережними, якщо 
відповідно до передбаченого у законі складу злочину вина особи щодо 
вчиненого нею діяння може бути як у формі умислу, так і у формі 
необережності, а щодо «прямих» наслідків такого діяння – лише у 
формі необережності. 

 
10.6. Мотив і мета злочину. Емоційний стан 
Будь-яка осмислена поведінка людини є мотивованою і 

спрямованою на досягнення певної мети. Завдяки цьому правильна 
юридична оцінка вчиненого неможлива без урахування мотивів і мети, 
якими керувався винний, вчиняючи злочинне посягання.   

Мотив – усвідомлена або неусвідомлена спонука внутрішнього 
характеру, що рухає людиною і посуває її до вчинення певного діяння.  

Сучасна психологія виходить з того постулату, що будь-яка 
усвідомлена поведінка людини, у тому числі й злочинна, є 
мотивованою і цілеспрямованою. Безмотивною може бути лише 
поведінка неосудних або явно малолітніх суб’єктів, які не 
усвідомлюють фактичного характеру вчинюваних ними дій. 

Чинником самого мотиву є потреби людини, її емоції, почуття 
тощо. Мотив може бути благородним – вираженим у формі любові, 
совісності, жалю, співпереживання, доброзичливості, щирості, 
душевності, сердечності тощо. Мотиви можуть бути й неблагородні: 
ненависть і уомога, злість і ревнощі, корисливість і заздрість, 
презирство і жорстокість тощо. Мотиви злочину – це найчастіше такі їх 
психологічні різновиди, як помста, жорстокість та жадібність. 

Мотив злочину – це усвідомлена спонука особи, яка викликала у 
неї намір вчинити злочин. Мотив є обов’язковою ознакою суб’єктивної 
сторони складу злочину у тому разі, якщо він безпосередньо вказаний 
у диспозиції кримінально-правової норми. Наприклад, однією з 
обов’язкових ознак суб’єктивної сторони складу злочину, 
передбаченого ст. 364 КК, є наявність корисливих мотивів – одержання 
будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або 
юридичної особи. Зазначений мотив виразно простежується у складі 
злочинів, що описані у ст. 368 та ст. 222 КК. У деяких статтях КК 
мотив визначено як ознаку, що надає злочину кваліфікованого виду (ч. 
2 ст. 183, пункти 6, 11 ст. 115, ч. 2 ст. 375 КК тощо). У деяких випадках 
мотив злочину випливає зі змісту диспозиції КК, і у цьому разі він має 
важливе значення при встановленні складу злочину та форми вини. 
Наприклад, такі злочини, як викрадення майна (статті 185–189 КК), 



 214 

одержання хабара (ст. 368 КК) вчиняються з корисливих мотивів, хоча 
вони і не вказані у відповідних статтях КК. Неретельність у 
встановленні мотиву злочину нерідко призводить до помилок під час 
його кваліфікації. 

Так, гр. К., працюючи головним бухгалтером ТОВ «Самара ТІ», 
маючи намір на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих 
розмірах, діючи з метою покращення фінансового стану підприємства 
за рахунок незаконно отриманих з бюджету коштів, 22 лютого 2013 
року склала та подала до Індустріальної МДПІ, міста Харкова, ГУ 
Міністерства доходів і у Харківській області, декларацію з податку на 
додану вартість ТОВ «Самара ТІ» за січень 2013 року, в якій було 
незаконно заявлено відшкодування ПДВ на користь вказаного 
товариства у сумі 213881 грн. Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 91 
КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню 
винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, форма вини, мотив і мета його вчинення. Згідно 
обвинувального акту гр. К. пред’явлено обвинувачення у службовому 
підробленні і замаху на заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання своїм службовим становищем. Згідно положень ч. 1 ст. 15 
КК України обов’язковою ознакою замаху на злочин є наявність у 
особи прямого умислу, а злочин, передбачений ст. 191 КК України 
характеризується наявністю корисливого мотиву та мети. Разом з тим, 
відповідна форма вини, мотив і мета злочину у обвинувальному акті 
відносно гр. К. не визначені. Ці обставини злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 15 і ч. 4 ст. 191 КК України, суд також не встановив. У вироку 
зазначено, що гр. К. вчинила інкриміновані їй дії з метою покращення 
фінансового стану підприємства за рахунок незаконно отриманих 
бюджетних коштів, але таке трактування обставин не відповідає змісту 
обвинувального акту, тому апеляційний суд скасував цей вирок1. 

У тому разі, якщо мотив злочину є обов’язковою ознакою 
суб’єктивної сторони певного складу злочину, він впливає на 
кваліфікацію самого злочинного діяння. Якщо мотив злочину не 
викладений у конкретній нормі ЗУпКВ або не випливає безпосередньо 
з його змісту, тоді він не має значення для кваліфікації складу злочину, 
але враховується судом відповідно до ст. 66 і ст. 67 КК при 
призначенні покарання. 

Мета злочину – це бажання особи, яка вчиняє суспільно 
небезпечне діяння, досягти певних шкідливих наслідків. Вона є 
характерною ознакою умисних злочинів, що вчиняються з прямим 
умислом. Визначити, які конкретні злочинні наслідки своїх дій 
передбачав винний та бажав їх настання, можливо лише при 
ретельному аналізі складу вчиненого злочину та виявленні його 

                                                 
1  Ухвала колегії суддів з розгляду кримінальних справ апеляційного суду 

Харківської області від 28 жовтня 2014 року у справі № 641/9450/13-к 
(електронний ресурс). – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41191335. 
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елементів і всіх обставин справи. Порушення цієї вимоги породжує 
серйозні помилки щодо кваліфікації злочину. 

Так, Д. було засуджено за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК за вбивство з 
хуліганських мотивів свого тестя Л. Проте ретельний аналіз всіх 
обставин кримінального провадження, зроблений судовою колегією 
ВССУ, привів до висновку, що Д. не ставив за мету вчинити вбивство 
Л., а заподіяв йому на ґрунті особистих взаємовідносин тілесне 
ушкодження, яке спричинило гостру втрату крові, внаслідок чого 
настала смерть Л. Враховуючи це, ВССУ змінив вирок суду 
апеляційної інстанції щодо Д. і перекваліфікувала його дії з п. 7 ч. 2 
ст. 115 на ч. 2 ст. 121 КК України. 

Мета є обов’язковою ознакою складу злочину лише тоді, коли 
вона прямо передбачена у диспозиції норми КК, і таким чином є 
обов’язковою ознакою складу злочину. Це означає, що покарання за 
законом призначається лише за такі дії, які вчиняються із вказаною в 
ньому метою. Так, за ст. 113 КК вчинення 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 дій, спрямованих на 
радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, 
епізоотій чи епіфітотій, визнається злочином проти основ національної 
безпеки, коли воно вчинене з метою ослаблення держави. Склад 
розбою наявний, якщо напад на потерпілого вчинено з метою 
заволодіти чужим майном (ст. 187 КК). В окремих складах злочинів 
мета вказана як ознака, що надає такому злочину кваліфікованого виду. 
Наприклад, умисне вбивство, вчинене з метою приховати інший 
злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК), віднесено в 
законі до умисного вбивства при обтяжуючих обставинах. 

Деякі умисні злочини, відповідно до своєї законодавчої 
конструкції, можуть бути вчинені лише за наявності спеціальної мети. 
Наприклад, викрадення чужого майна (статті 185–189 КК) вчиняються 
з метою обертання такого майна на свою або іншої особи користь. Так, 
Пленум Верховного Суду України в абз. 1 п. 15 Постанови «Про 
судову практику у справах про злочини проти власності» від 6 
листопада 2009 р. № 10 зазначив, що при розмежуванні вимагання і 
злочину, передбаченого ст. 206 КК (протидія законній господарській 
діяльності), чи злочину, передбаченого статтею 355 КК (примушування 
до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань), треба 
виходити з того, що при вимаганні винна особа керується корисливим 
умислом на заволодіння не належним їй майном чи правом на таке 
майно або бажає вчинення на її користь дій майнового характеру. 

Емоційний стан є ознакою суб’єктивної сторони складу злочину1, 
хоча в деяких джерелах про нього взагалі не згадують1. Емоційний стан 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [3-тє вид., перероб. та доповн.]. – К. : Атіка, 
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особи в момент вчинення злочину має складну внутрішню природу. 
Емоційний стан особи, яка вчинила злочин – це особливий юридично 
значущий психологічний стан особи, який впливаючи на її волю і 
свідомість, взаємодіє із ознаками складу злочину (насамперед 
суб’єктивною стороною), і визначає таким чином особливості 
кримінально-правової оцінки діяння, передбаченого відповідною 
статтею Особливої частини КК України, а також впливає на 
вирішення питань, пов’язаних із індивідуалізацією покарання1. 

До структури емоційного стану особи входять такі елементи: 
1) емоція, як основа чи первинний модуль емоційного стану особи. Із 
основ психології відомо, що емоції є однією з невід’ємних сторін 
психічної діяльності людини. Так, емоцією визнається реакція індивіда 
на ті ситуації, до яких індивід не може водночас адаптуватися, і 
значення її переважно функціональне2, тобто, це особливі внутрішні 
почуття (хвилювання) особи під час вчинення злочину (гнів, страх, 
помста, жалість тощо). Емоції суттєво впливають на поведінку людини, 
тому іноді набувають юридичного значення; 2) обставини, в зв’язку з 
чим виникає така емоція: протизаконне насильство, систематичне 
знущання або тяжка образа з боку потерпілого; 3) реакція особи 
(емоційна розрядка) на обставини, які викликали у особи цей стан. 

Так, для окремих злочинів обов’язковою ознакою є їх вчинення у 
стані сильного душевного хвилювання (афекту). Зокрема, це стосується 
умисного вбивства, вчиненого у стані сильного душевного хвилювання 
(ст. 116 КК), а також умисного тяжкого тілесного ушкодження, 
заподіяного у стані сильного душевного хвилювання (ст. 123 КК). Це 
пов’язано, насамперед, з тим, що такий стан виникає під впливом на 
психіку особи сильного зовнішнього подразника, і пов’язаний з 
виникненням у корі головного мозку зворотних процесів, що поєднані 
з порушенням функцій збудження та гальмування. При афекті у особи 
суттєво звужується свідома сфера психічної діяльності, а також 
здатність контролювати свої вчинки. 

У всіх інших випадках емоції не впливають на кваліфікацію 
вчиненого, але повинні враховуватися судом при призначенні 
покарання. Так, відповідно до п. 7 ст. 66 КК, вчинення злочину під 
впливом сильного душевного хвилювання, викликаного 
неправомірними або аморальними діями потерпілого, визнається 
обставиною, яка пом’якшує покарання3. 

                                                                                                             
2005. – С. 14. 

1 Шеховцова Л. І. Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримінальним 
законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ, канд. юрид. наук : 
спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / Л. І. Шеховцова. – К., 2007. – С. 8. 

2 Психологія : [підруч.] / за ред. Ю. Л. Трофімова. – [5-те вид., стереотип.]. – К. : 
Либідь, 2005. – С. 346. 

3  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 
М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [3-тє вид., перероб. та доповн.]. – К. : Юридична 
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10.7. Помилка та її значення 
У ЗУпКВ відсутні норми щодо характеру помилки особи стосовно 

своєї поведінки. Це питання вирішується теорією кримінального права 
і судовою практикою щодо окремих категорій кримінальних справ на 
підставі положень закону про вину та її форми. Помилка – це своєрідна 
форма психічного ставлення людини до вчиненого нею діяння та його 
наслідків. 

Помилка у кримінальному праві – це неправильне (хибне) 
уявлення особи про юридичне значення та фактичний зміст свого 
діяння, його наслідків та інших обставин, що передбачені як 
обов’язкові ознаки (елементи) у відповідному складі злочину. 

У правовій літературі розрізняють два види помилок: юридичні та 
фактичні. 

Юридична помилка – це хибне уявлення особи: 1) щодо 
злочинності чи незлочинності її діяння та його наслідків; 2) щодо 
кваліфікації вчиненого нею злочину; 3) щодо виду та розміру 
покарання, яке може бути їй призначене за вчинений злочин. 
Кримінальна відповідальність не настає, якщо особа помилково 
вважала, що вона вчинила злочинне діяння, в той час як закон про 
кримінальну відповідальність таке діяння не вважає злочином. Якщо ж 
особа вчинила діяння і при цьому помилково вважає, що воно не є 
злочинним, у той час як таке діяння заборонено ЗУпКВ, така особа 
підлягає кримінальній відповідальності за вчинений нею злочин. Тут 
діє загальне правило – незнання закону не звільняє від кримінальної 
відповідальності, оскільки особа до вчинення певних дій мала 
можливість знати закон, яким заборонено вчинення певних дій, але не 
скористалася чи не забажала скористатися такою можливістю. Закони 
завжди публікуються у пресі і доступні для ознайомлення кожному, 
хто бажає і мусить знати, що забороняє ЗУпКВ. Однак це загальне 
положення може бути спростовано судом за наявності певних 
обставин, які в окремих випадках виключають можливість особи знати 
про наявність певного закону. Така особа не підлягає кримінальній 
відповідальності. У тому разі, якщо особа допустила помилку щодо 
кваліфікації вчиненого злочину (наприклад, особа вважала, що вчинила 
крадіжку, а насправді то був грабіж), вона буде відповідати за 
фактично вчинений злочин, у цьому випадку – за грабіж. Помилка 
особи щодо виду і розміру покарання за вчинений нею злочин не має 
значення для визначення судом конкретного виду і розміру покарання. 
Цей вид помилки, як і попередній, не належить до обставин, що 
характеризують інтелектуальний і вольовий моменти умислу та 
необережності, а тому не впливає на вину і відповідальність. 

Фактична помилка – це невірне уявлення особи про характер або 
фактичні наслідки своєї діяльності. На відміну від юридичної 
помилки, вона охоплює не весь склад злочину, а лише окремі його 
елементи (об’єкт, об’єктивну сторону) або кваліфікуючі ознаки. 

                                                                                                             
думка, 2004. – С. 125. 
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Помилка щодо об’єкта злочину – це хибне розуміння особою виду, 
характеру та інших особливостей соціальних цінностей, на які вона 
посягає. Особа, яка допустила таку помилку при однорідності об’єктів 
(злочин було задумано щодо одного громадянина, а фактично потерпів 
інший), буде відповідати за закінчений злочин. Наприклад, Ц. мав 
намір вбити К. і, прийнявши за К. його брата, що з’явився у вікні 
будинку, Ц. застрелив останнього з гвинтівки. У такому разі Ц. має 
відповідати за умисне вбивство (не за замах на вбивство і не за 
необережне вбивство) тому, що для наявності умислу на вбивство 
необхідною умовою є усвідомлення особою, що наслідком її дії стане 
смерть людини. При цьому як життя К., так і життя його брата є 
юридично рівнозначними і однорідними об’єктами. Помилка щодо 
об’єкта впливає на кваліфікацію вчиненого злочину у разі юридичної 
неоднорідності об’єктів злочину. Вчинений злочин за наявності такої 
помилки кваліфікується залежно від спрямованості умислу. Помилка 
щодо дії або інших фактичних обставин, які належать до об’єктивної 
сторони складу злочину, зумовлює відповідальність лише в тому разі, 
якщо особа, вчиняючи те або інше діяння, не має наміру вчинити 
злочин, але помилково використовує такі засоби, які спричиняють 
суспільно небезпечні наслідки. Наприклад, при видачі хворому ліків 
фармацевт помилково видав отруйну суміш, після вживання якої 
настала смерть хворого. Такі дії охоплюються поняттям убивства з 
необережності: фармацевт за своїм службовим становищем 
зобов’язаний бути завжди уважним. Він зобов’язаний був і міг 
передбачити наслідки неналежного виконання своїх обов’язків. 

В окремих випадках може мати місце помилка щодо розвитку 
причинового зв’язку між злочинним діянням і шкідливими наслідками 
такого діяння (помилка у причиновості). У теорії кримінального права 
існує правило, що для кримінальної відповідальності за умисні злочини 
достатньо того, щоб винний передбачав розвиток причинового зв’язку 
в загальних рисах і усвідомлював, що злочинні наслідки настануть 
лише від його діяння, а не з інших причин. Однак наведене положення 
навряд чи виправдано застосовувати до всіх видів помилки у 
причиновості. Шкідливі наслідки від умисного злочину можуть 
настати не лише від особистої поведінки винного, але й від того, що 
винний для досягнення певного злочинного наслідку приводить у рух 
або використовує сили, які швидко перетворюються в руйнівні, 
непідвладні контролю – стихійні сили (вогонь, вода, вибухові 
речовини, енергія, заразні бацили і бактерії тощо), які дуже небезпечні 
для життя і здоров’я багатьох людей, а також для великої кількості 
майна фізичних і юридичних осіб. Внаслідок обраного в таких 
випадках суб’єктом загальнонебезпечного способу вчинення злочину 
діє правило так званого опосередкованого загальнонебезпечного 
спричинення: на винного в пошкодженні за гальнонебезпечним 
способом одного предмета, за висловом І. Фойницького, покладається 
відповідальність і за пошкодження іншого предмета, на який 
поширилася руйнівна дія зумовленої ним стихійної сили. 
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Наприклад, завідувач складу продовольчих товарів з метою 
приховати вчинене ним викрадення майна підпалив приміщення 
складу. Вогонь, що поширився від вітру, зруйнував сусідні будівлі. Тут 
немає потреби встановлювати умисел на знищення навколишніх 
будівель. Таке знищення майна через опосередковане 
загальнонебезпечне спричинення не виходить за межі можливості 
усвідомлення суб’єктом злочину і тому приєднується до основного 
складу злочину як його обтяжуюча обставина. У наведеному прикладі 
завідувач продовольчого складу підлягає кримінальній 
відповідальності, крім викрадення майна, за знищення майна, яке 
завдало особливо великої шкоди. 

Характерним щодо положення, яке розглядається, є також 
випадок, що багато разів висвітлювався у кримінально-правовій 
літературі: А. з метою вбити Б. заподіяв йому удар тяжким знаряддям 
по голові. Вважаючи, що Б. вбитий, А. кинув його в річку з метою 
приховати вбивство. З’ясувалось, що насправді смерть Б. настала не від 
удару, який викликав у потерпілого лише тимчасову втрату свідомості, 
а від утоплення. Одні криміналісти вважають, що в цьому випадку є 
два злочини – замах на умисне вбивство і необережне вбивство, інші – 
розглядають цей випадок як один злочин – умисне вбивство. У цьому 
випадку А. свідомо зробив усе для настання смерті Б. Смерть 
потерпілого сталася від дій самого А. і від опосередкованої ним 
стихійної сили (води). Тобто смерть Б. настала відповідно до волі 
суб’єкта злочину і з причин, зумовлених ним. Тут, на погляд деяких 
криміналістів, стався один злочин – умисне вбивство. При вирішенні 
питання про помилку особи щодо кваліфікуючих ознак складу злочину 
потрібно виходити із суб’єктивної спрямованості дій (на що 
направлений умисел). 

 
10.8. Невинувате заподіяння шкоди 
Відповідно до ст. 11 КК України злочинним є лише вчинення 

суспільно небезпечного діяння за наявності вини. Невинне заподіяння 
суспільно небезпечних наслідків, у тому числі особливо тяжких, 
злочином визнано бути не може. Завдяки зазначеним обставинам 
заподіяння внаслідок учиненого діяння шкоди не тягне за собою 
кримінальної відповідальності у тому разі, якщо суб’єкт, який її 
заподіяв, діяв без вини. 

Діяння вважається вчиненим невинувато, якщо особа, яка його 
вчинила, не усвідомлювала і за обставинами справи не могла 
усвідомлювати суспільної небезпеки своїх дій (бездіяльності). У 
такому разі суб’єкт вчиняє заборонене ЗУпКВ діяння, не розуміючи 
його фактичного змісту. Наприклад, особу, яка їде в інше місто, 
просять відвести посилку з ліками для хворого родича. Однак згодом 
виявляється, що фактично в посилці були не ліки, а наркотичні засоби. 
У цьому випадку зазначена особа не може бути притягнута до 
відповідальності за ст. 307 КК (незаконне перевезення наркотичних 
засобів), тому що вона не усвідомлювала фактичного характеру і 
суспільної небезпеки вчинюваного діяння. 
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Наступним варіантом невинуватого заподіяння шкоди є вчинення 
діяння, що потягло настання суспільно небезпечних наслідків, якщо 
суб’єкт не передбачав можливості їх настання і за обставинами справи 
не повинен був або не мав можливості їх передбачати. У цьому разі хід 
подій протікає таким чином, що особа, в цілому усвідомлюючи 
фактичний характер своєї поведінки, не може вгадати несподіваного 
розвитку ситуації, завдяки чому невинно заподіюється шкода 
охоронюваним законом суспільним відносинам. Ланцюжок обставин 
змінює в цьому випадку свій звичайний плин, який суб’єкт не в змозі 
передбачити, що і є передумовою для настання злочинного наслідку. 

Крім того, діяння визнається вчиненим невинувато, якщо особа, 
яка його вчинила, хоча і передбачала можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності), але не могла запобігти 
цим наслідкам завдяки невідповідності своїх психофізіологічних 
якостей вимогам екстремальних умов. У цьому випадку особистісні 
властивості індивіда (спритність, сила, витривалість, спеціальні 
навички чи пізнання, швидкість реакції тощо) не відповідають 
обставинам раптово виниклій надзвичайній обстановці, завдяки чому 
він об’єктивно не здатний попередити настання суспільно 
небезпечного наслідку. Так, працівник міліції, який виконує обов’язок 
з охорони громадського порядку, не припиняє масові погроми на 
території ринку. У цьому разі через неможливість протидії юрбі, що 
бешкетує, представник правоохоронного органу просто не в змозі 
виконати покладені на неї обов’язки. На цій підставі діяння визнається 
вчиненим невинувато. 

Безпосередньою причиною нездатності запобігти заподіянню 
шкоди може також бути невідповідність психофізіологічних якостей 
особи нервово-психічним перевантаженням, коли неординарна 
ситуація впливає на неї так, що вона витримує особливу фізичну чи 
психічну напругу. Наприклад, лікар районної лікарні, не маючи 
можливості заміни, протягом тривалого періоду часу змушений 
оперувати людей, які постраждали внаслідок аварії. У цій ситуації, 
навіть якщо лікар неусвідомлено припуститься помилки, заподіяння 
шкоди буде визнано невинуватим, тому що воно викликано 
надзвичайним і тривалим навантаженням, у результаті якого він 
втрачає здатність цілком концентруватися на проведенні операції. 

Слід також враховувати, що якщо особа усвідомлено ставить себе 
в таку обстановку, коли виявляється факт явної невідповідності його 
особистих якостей вимогам екстремальних умов і має можливість 
уникнути такої ситуації, вчинене не може розцінюватися як невинувате 
заподіяння шкоди. При заподіянні шкоди охоронюваним законом 
суспільним відносинам без вини відсутня суб’єктивна сторона складу 
злочину, тому кримінальна відповідальність не настає. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття суб’єктивної сторони складу злочину.  
2. У чому полягає кримінально-правове значення суб’єктивної 

сторони складу злочину? 
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3. Назвіть особливості елементів, що утворюють суб’єктивну 
сторону складу злочину. 

4. Що є формою вини в кримінальному праві?  
5. Охарактеризуйте компоненти, що утворюють зміст вини. 
6. Які підстави (критерії) поділу вини на форми та види 

використовує кримінальне право України?  
7. У чому полягає кримінально-правове значення поділу вини на 

форми і види? 
8. Охарактеризуйте умисел як форму вини. 
9. Які види умислу виділяє КК України? 
10. Вкажіть, у чому полягають особливості змісту 

інтелектуального та вольового моментів прямого та непрямого 
(евентуального) умислів? 

11. Які види умислу виділяє теорія кримінального права? 
12. Охарактеризуйте необережність як форму вини. 
13. Які види необережності закріплює КК України? 
14. Вкажіть, в чому полягають особливості змісту 

інтелектуального та вольового моментів злочинної самовпевненості? 
15. У чому полягає відмінність злочинної самовпевненості від 

непрямого умислу? 
16. Вкажіть, у чому полягають особливості змісту 

інтелектуального та вольового моментів злочинної недбалості? 
17. Яке кримінально-правове значення має подвійна форма вини? 
18. Охарактеризуйте факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

складу злочину. 
19. Дайте поняття помилки в кримінальному праві.  
20. Яке кримінально-правове значення мають різні види помилок? 
21. Що таке невинувате заподіяння шкоди? 
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ТЕМА 11 Кримінальна відповідальність та механізм їїреалізації 
11.1. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. 
11.2. Підстава кримінальної відповідальності. 
11.3. Мета кримінальної відповідальності. 
11.4. Поняття та складові механізму реалізації кримінальної 
відповідальності. 
11.5. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 
 

11.1. Поняття та ознаки кримінальної відповідальності 
Л. В. Багрій-Шахматов, Ю. В. Баулін, В. К. Глістін, П. С. Дагель, 

І. М. Даньшин, О. М. Ігнатов, І. І. Карпець, С. Г. Келіна, 
В. Т. Маляренко, П. С. Матишевський, В. О. Навроцький, І. С. Ной, 
С. В. Полубінська, О. І. Санталов та інші автори внесли значний вклад 
у теорію кримінального права та у законодавчу практику щодо 
розв’язання проблем реалізації кримінальної відповідальності. 
Водночас поняття такої відповідальності не знайшло однакового 
тлумачення у кримінально-правовій доктрині.  

У зв’язку з цим проблему кримінальної відповідальності 
доцільніше розглядати з точки зору філософії, адже кримінальна 
відповідальність є одним з видів соціальної відповідальності, на 
філософському розумінні якої й ґрунтується це поняття. 
Відповідальність існує за наявності соціальної вимоги до поведінки 
суб’єкта (об’єктивний момент змісту відповідальності), і особистого 
усвідомленого ставлення суб’єкта до цієї вимоги (суб’єктивний 
момент), причому таке ставлення виявляється зовні через певну 
діяльність (реалізація відповідальності). Змістовна характеристика 
відносин між людьми на кримінально-правовому рівні значною мірою 
залежить від орієнтації людини у світі соціальних цінностей, 
охоронюваних ЗУпКВ, особистісних можливостей і здібностей людини 
до вибору варіанта поведінки щодо цих цінностей. Тільки в цьому 
змісті можна говорити про кримінальну відповідальність людини за 
свої діяння, що здатні заподіяти чи фактично заподіюють шкоду цим 
цінностям. Щоб стати регулятором поведінки людей, кримінальна 
відповідальність має стати адекватною соціальній вагомості злочину і 
соціальною межею наслідків.  

Кримінальна відповідальність, виступаючи різновидом юридичної 
відповідальності, належить до фундаментальних понять кримінального 
права. У ЗУпКВ неодноразово вживається термін «кримінальна 
відповідальність» без розкриття змісту цього інституту. Зокрема, у КК 
України у ст. 2 викладена підстава та принципи кримінальної 
відповідальності, у ст. 3 йдеться про законодавство про кримінальну 
відповідальність, у ст. 16 – про кримінальну відповідальність за 
незакінчений злочин, у ст. 21 – про кримінальну відповідальність за 
злочини, вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, 
наркотичних засобів та інших одурманюючих речовин. 

У навчальній та науковій літературі вченими-криміналістами по-
різному визначається поняття кримінальної відповідальності. Думки 
дослідників з цього приводу настільки різнополярні, що об’єднати їх на 
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сьогодні здається неможливим. Однак загальним для всіх наукових 
розробок проблем кримінальної відповідальності є те, що вони 
розглядаються в межах кримінально-правових відносин. Відповідно до 
думок вчених кримінальною відповідальністю є: 

– обов’язок особи відповідати згідно із законом за вчинений 
злочин і перетерплювати певні обмеження примусового характеру1. З 
таких же підходів визначають кримінальну відповідальність і багато 
сучасних українських учених2;  

– судове накладення на особу, яка вчинила злочин, заходів 
державного осуду та примусу3; 

– обов’язок не вчиняти злочинів та обов’язок перетерпіти засоби 
кримінально-правового впливу внаслідок вчинення злочину4; 

– конкретні кримінально-правові відносини (Л.В. Багрій-
Шахматов, П. С. Дагель, І. Я. Козаченко, А. І. Санталов, 
М.О. Стручков)5; 

                                                 
1  Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основание в советском 

уголовном праве / Я. М. Брайнин. – М. : Юрид. лит., 1963. – С. 25; Карпушин М. П. 
Уголовная ответственность и состав преступления М. П. Карпушин, 
В. И. Курляндский. – М., 1975. – С. 21; Советское уголовное право. Общая часть. – 
М., 1974. – С. 26; Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной 
ответственности. Теория и законодательная практика / Т. А. Лесниевски-
Костарева. – М. : НОРМА, 1998. – С. 33; Чистяков А .А. Механизм формирования 
основания уголовной ответственности / А. А. Чистяков. – Рязань: РИПиЭ, 2000. – 
С. 29.  

2 Коржанський М. Й. Уголовний закон України (наукова модель) : [монографія] 
М. Й. Коржанський. – Д. : Юридична академія МВС, 2004. – С. 23; Уголовное право 
Украины. Общая и Особенная части : [учеб.] / под ред. Е. Л. Стрельцова. – X. : 
Одиссей, 2002. – С. 42; Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна 
частина : [підручник] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 86. 

3 Советское уголовное право. Общая часть : [учеб. пособ.] / Г. А. Кригер, 
А. В. Наумов, Ю. М. Ткачевский [и др.] / под ред. Г. А. Кригера. – М., 1988. – С. 24; 
Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Общая. – К. : 
Наукова думка, 1985. – С. 47. 

4  Смирнов В. Г. Уголовная ответственность и уголовное наказание / 
В. Г. Смирнов // Правоведение. – 1963. – № 4. – С. 79–80; Астемиров З. А. Понятие 
юридической ответственности / З. А. Астемиров // Сов. государство и право. – 
1979. – № 6. – С. 59–67; Кримінальне право України: Загальна частина : [підруч.] / 
за ред. Я. Ю. Кандратьєва. – К. : Правові джерела, 2002. – С. 72. 

5  Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права (Предмет, задачи и 
способы уголовно-правового регулирования) / В. Г. Смирнов. – Л. : Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1965. – С. 157–159; Багрий-Шахматов Л. В. Уголовная 
ответственность и наказание / Л. В. Багрий-Шахматов. – Минск, 1976. – С. 27; 
Дагель П. С. О принципе индивидуализации уголовной ответственности / 
П. С. Дагель // Вестник ЛГУ. – 1974. – № 11. – С. 121; Санталов А. И. 
Теоретические вопросы уголовной ответственности. – Л., 1982. – С. 12; Стручков 
Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью / 
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– правовий стан караності, що виникає в момент учинення 
злочину1. 

Кримінальна відповідальність є різновидом юридичної 
відповідальності, тому їй притаманні загальні (родові) ознаки 
юридичної відповідальності: ґрунтується на правових нормах; 
формально визначена; забезпечується державним примусом, 
переконанням чи заохоченням; єдина, але має дві форми реалізації 
(добровільну і державно-примусову); своїми наслідками тягне 
схвалення, заохочення чи засудження і перетерплювання позбавлень 
майнового та особистого немайнового характеру; реалізується в межах 
відновлювальних правовідносин2. 

Кримінальна відповідальність виділяється з-поміж інших видів 
юридичної відповідальності (адміністративної, цивільно-правової, 
дисциплінарної) своїми специфічними рисами, тому вона є: 

– реальною взаємодією спеціальних органів держави і особи, 
визнаної винною у вчиненні злочину, внаслідок чого ця особа зазнає 
певних обмежень. Тобто кримінальна відповідальність відрізняється 
від інших видів юридичної відповідальності за суб’єктом застосування: 
кримінальна відповідальність покладається тільки судом і тільки 
обвинувальним вироком, що набрав чинності. Ніякий інший орган чи 
посадова (службова) особа не може застосувати засоби кримінальної 
відповідальності. Інші види відповідальності можуть покладатися як 
судом, так і іншими органами і посадовим (службовими) особами. Крім 
того, виконання судового рішення про застосування до особи 
конкретного засобу кримінально-правового впливу здійснюється лише 
спеціально створеними для цього органами держави; 

– видом державного примусу, що виражається, насамперед, у 
засудженні злочинця і його діяння обвинувальним вироком суду, який 
набрав законної сили, а також у покладенні на винного додаткових 
позбавлень і обмежень; 

– видом і мірою обмежень особистого, майнового та іншого 
характеру, встановлені лише ЗУпКВ; 

– завжди вимушеним зазнаванням таких обмежень, а не 
добровільним; 

– реакцією на вчинення суспільно небезпечного діяння, що 
містить склад злочину, передбаченого Особливою частиною КК, та 
виступає як підстава такої відповідальності; 

                                                                                                             
Н. А. Стручков. – Саратов, 1978. – С. 48; Козаченко И. Я. Санкции за преступления 
против жизни и здоровья / И. Я. Козаченко. – Томск, 1987. – С. 45. 

1 Мотовиловкер Е. Я. Норма, отношение и ответственность в уголовном праве / 
Е. Я. Мотовиловкер // В сб.: Уголовная ответственность: проблемы содержания, 
установления, реализации. – Воронеж, 1989. – С. 45. 

2  Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 
регулирования : автореф. дисс. на соискание уч. степ. канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.01 «Теория и история права и государства ; история правовых учений» / В. В. 
Лучков. – Тольятти, 2004. – С. 9. 
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– примусовим заходом, для якого кримінальним процесуальним 
законодавством передбачений спеціальний порядок реалізації. КПК 
регулює діяльність органів досудового розслідування і суду щодо 
покладення кримінальної відповідальності. Притягнення до інших 
видів відповідальності регулюється іншими правовими нормами1; 

– правовим засобом особистого характеру, тобто покладається 
тільки на фізичну осудну особу, яка вчинила злочин у віці, з якого 
відповідно до КК може наставати кримінальна відповідальність. 
Наприклад, за забруднення або іншу зміну природних властивостей 
атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров’я людей або для 
довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами 
промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення 
спеціальних правил не може бути накладений штраф як кримінальне 
покарання на підприємство. 

Кримінальна відповідальність має певні межі у часі (період 
існування). Коли вона виникає і коли припиняється? У науці 
кримінального права це питання є дискусійним. Одні автори початок 
кримінально-правових відносин пов’язують з внесенням відомостей 
про кримінальне правопорушення до ЄРДР, другі – з моментом 
повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, трелі – з моментом винесення судом обвинувального 
вироку, четверті – з моментом набрання обвинувальним вироком 
законної сили. Відповідь на питання щодо моменту притягнення до 
кримінальної відповідальності залежить від того, яким чином 
визначається саме поняття такої відповідальності. Так, якщо під 
кримінальною відповідальністю розуміти обов’язок особи, яка вчинила 
злочин, зазнати передбаченого законом державно-примусового впливу, 
то такий обов’язок виникає з моменту вчинення злочину. Тоді й 
кримінальна відповідальність повинна виникати з цього моменту. 

Однак, серед прибічників указаного розуміння кримінальної 
відповідальності немає однакової точки зору на момент її початку. Так, 
одні вчені вважають, що кримінальна відповідальність виникає з 
моменту вчинення злочину 2 . На думку інших, вона починається з 
моменту повідомлення особі про підозру, тобто коли органами 
досудового розслідування встановлена конкретна особа, яку вони 
підозрюють у вчиненні злочину3. 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : [учеб.] / отв. ред. д. ю. 

н. Б. В. Здравомыслов. – М. : Юристь, 1996. – С. 73. 
2  Пионтковский А. А. Правоотношения в уголовном праве / 

А. А. Пионтковский // Правоведение. – 1962. – № 2. – С. 89; Дубинин Т. Т. О 
моменте возникновения уголовной ответственности / Т. Т. Дубинин // Основания и 
порядок реализации уголовной ответственности : межвузовский сборник научных 
статей. – Куйбышев : Изд-во Куйбышев, ун-та, 1989. – С. 38 тощо. 

3  Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основания в советском 
уголовном праве / Я. М. Брайнин. – М., 1963. – С. 27–28; Стручков Н. А. Уголовная 
ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью / Н. А. Стручков. – 
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Від моменту виникнення до моменту її закінчення триває процес 
реалізації кримінальної відповідальності. Якщо під кримінальною 
відповідальністю розуміти обов’язок особи, яка вчинила злочин, 
зазнати передбаченого законом державно-примусового впливу, то 
реалізація кримінальної відповідальності здійснюється у формі 
притягнення до неї на стадії розслідування (затримання підозрюваного 
у вчиненні злочину, застосування до винного запобіжного заходу, 
наприклад, тримання під вартою або проведення слідчих (розшукових) 
дій), а також судового розгляду справи, винесення обвинувального 
вироку, виконання покарання, якщо воно призначене, або час 
випробування і строк судимості. З погашенням або зняттям судимості 
(статті 88, 91 КК) закінчується реалізація кримінальної 
відповідальності, тобто настає момент її закінчення. Якщо немає 
злочину – немає кримінально-правових відносин, немає й кримінальної 
відповідальності. 

Не вносять ясності щодо вирішення питання про момент початку 
кримінальної відповідальності й акти легального тлумачення 
законодавства. Так, Конституційний Суд України у справі про 
депутатську недоторканність вирішив: «1. В аспекті порушених у 
конституційному поданні МВС України питань положення частини 
третьої ст. 80 Конституції України треба розуміти так: 
1.1. Кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної 
сили обвинувальним вироком. 1.2. Притягнення до кримінальної 
відповідальності як стадії кримінального переслідування починається з 
моменту пред’явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину» 1 . 
Незрозумілим є визначення моменту настання кримінальної 
відповідальності через вживання двох аналогічних з точки філософії 
явищ – «настає» і «починається». Напевно, якщо якась подія почалася 
(у цьому разі кримінальна відповідальність), то вона тим самим мас 
місце, вона настала і має тривати до певного моменту. Юридично 
некоректним є те, і це головне, що визначення моменту настання 
кримінальної відповідальності відбувається без поєднання його із 
самим поняттям «кримінальна відповідальність» 2. 

Безперечним є положення про те, що кримінальна 
відповідальність пов’язана з подією, яка має назву «злочин». З 
правового погляду, вчинення злочину – юридичний факт, який 
породжує кримінально-правові відносини. Суб’єкти цих 
правовідносин, з одного боку, держава в особі правоохоронних органів 

                                                                                                             
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – С. 49; Карпушин М. П. Уголовная 
ответственность и состав преступления / М. П. Карпушин, В. И. Курляндский . – 
М., 1974. – С. 30 та ін. 

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень ч. 
3 ст. 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) від 27 
жовтня 1999 р. // Юрид. вісник України. – 1999. – № 847. – С. 7–11. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 84. 
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та сущу з моменту вчинення злочину набуває право застосувати певні 
заходи щодо притягнення злочинця до кримінальної відповідальності, і 
з іншого, – особа, яка вчинила винно заборонене ЗУпКВ діяння у стані 
осудності, зобов’язана підкоритися певним заходам примусу з боку 
держави, маючи право вимагати від держави, щоб такі заходи 
застосовувалися відповідно до закону. 

Конституційний Суд України в мотивувальній частині свого 
рішення послався на положення ч. 1 ст. 62 Конституції України. Але це 
положення Конституції України зовсім не означає, що до моменту 
постановлення обвинувального вироку суду подія злочину не може 
вважатися юридичним фактом, який породжує відновлювальні 
кримінально-правові відносини, а особа, яка вчинила злочин, не 
повинна відповідати за вчинене. Неврахування цього позбавляє свого 
матеріального (кримінально-правового) обґрунтування кримінальне 
переслідування особи та притягнення її до кримінальної 
відповідальності до винесення обвинувального вироку і фактично стає 
незаконним. Тобто держава приймає на себе певні ризики, пов’язані з 
проведенням досудового слідства, застосуванням запобіжних засобів і 
т. ін., оскільки вина особи у вчиненні злочину може бути не 
встановлена судом. 

Кримінальне переслідування особи пов’язане з кримінально-
правовими нормами, оскільки поняття злочину і його караність 
визначені лише ЗУпКВ. З цієї точки зору саме з моменту вчинення 
злочинного діяння виникає (починається) потенційна кримінальна 
відповідальність, тобто з’являються суб’єкти відновлювальних 
кримінально-правових відносин, а також правовідносини 
«наповнюються» певним змістом – сукупністю суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків цих суб’єктів. Таку подію, як вчинення злочину, 
не може бути віднесено лише до зміни правосуб’єктності особи, яка 
вчинила злочин, або до діяльності органів досудового розслідування чи 
суду щодо цієї особи. 

Винність особи, яка вчинила діяння, заборонене ЗУпКВ, 
доводиться в законному порядку органами досудового слідства, 
прокурором, досліджується на стадії судового розгляду кримінального 
провадження і встановлюється вироком суду, який водночас визначає і 
вид кримінально-правового засобу впливу на особу за вчинений 
злочин. Із цього загального положення щодо призначення та 
застосування кримінально-правових засобів впливу (наприклад, 
покарання) за вчинений злочин закон передбачає деякі винятки, 
зокрема, суд може визнати особу винною у вчиненні злочину, але за 
наявності передбачених ч. 4 ст. 74 КК підстав звільнити таку особу від 
покарання і в порядку, встановленому КПК, постановити 
обвинувальний вирок без призначення покарання. Але і в цьому разі 
вчинення діяння, що передбачено в ЗУпКВ як злочин, є початком 
потенційної кримінальної відповідальності, що існує як у момент 
розслідування такої події, так і в момент розгляду кримінального 
провадження в суді та винесення обвинувального вироку, набранням 
ним чинності, після чого реалізується реальна кримінальна 
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відповідальність, яка закінчується погашенням або зняттям судимості 
(у разі її реалізації за допомогою покарання). 

Серед учених (І. О. Ребане, Л. В. Багрій-Шахматов, В. П. Коробов 
тощо), що поділяють цю думку, немає однакового погляду і на момент 
закінчення кримінальної відповідальності. Дискусійним стало питання: 
включати до кримінальної відповідальності судимість чи не включати 
її? Пропонувалося розглядати судимість не як процес реалізації 
кримінальної відповідальності, а як її наслідки1.  

Дійсно, судимість не може не включатися до складу кримінальної 
відповідальності, оскільки, у тому числі і строками судимості 
визначається тяжкість засобів кримінальної відповідальності. 
Відповідно до положень ч. 1 ст. 88 КК з моменту погашення або зняття 
судимості анулюються всі правові наслідки, пов’язані з нею, а отже, 
закінчується державне засудження особи, її правообмеження. Якщо під 
кримінальною відповідальністю розуміти все кримінально-правове 
відношення в цілому, тобто врегульоване ЗУпКВ відношення між 
особою, яка вчинила злочин, і судом, то її межі існування в часі будуть 
такими ж, як і у випадку, що розглядався нами вище. 

Якщо розуміти кримінальну відповідальність як державний 
примус, який матеріалізується в обвинувальному вироку суду і 
включає засудження особи за вчинений злочин (ця точка зору 
вважається більш обґрунтованою), її межі дії у часі будуть іншими. 
Передусім, вони будуть залежати від того, йдеться про кримінальну 
відповідальність без призначення покарання і судимості або про 
кримінальну відповідальність з призначенням покарання і судимістю. 

Кримінальна відповідальність без призначення покарання і 
судимості є. одномоментною. Її початок і закінчення збігаються. 
Початком і одночасно закінченням є набрання законної сили 
обвинувальним вироком суду. З цього моменту державно-примусовий 
вплив, зазначений в обвинувальному вироку суду, на особу, яка 
вчинила злочин, набуває чинності. Цей же момент і зупиняє дію 
кримінальної відповідальності, покарання не призначене – немає 
судимості, тобто немає тривалості у часі державного засудження особи 
та її правообмежень. Кримінальна відповідальність у такому разі 
реалізується у формі визнання особи обвинувальним вироком суду 
винною від імені України у вчиненні злочину, тобто в одночасному 
державному засуджені її і вчиненого нею діяння. 

Кримінальна відповідальність з призначенням покарання і 
судимістю також починається з моменту набрання чинності 

                                                 
1 Ребане И. А. Проблемы совершенствования уголовного законодательства / 

И. А. Ребане // Правоведение. – 1987. – № 5. – С. 54; Багрий-Шахматов Л. В. 
Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. 
Общая часть : курс лекций / Л. В.Багрий-Шахматов. – Одеса : АТ «Бахва». – С. 80; 
Коробов В. П. Пределы уголовной ответственности / В. П. Коробов // В сб.: 
Основания и порядок реализации уголовной ответственности. – Куйбышев, 1989. – 
С. 27 тощо. 
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обвинувальним вироком суду. Однак вона триває у часі і закінчується 
після погашення чи зняття судимості. Реалізується ж вона у формі 
визнання особи обвинувальним вироком суду винною у вчиненні 
злочину, тобто злочинцем, виконання призначеного покарання чи 
тривалості випробування і строку судимості. 

Ю. А. Пономаренко зазначає, що криміналістам зараз варто не 
стільки шукати відмінності у своїх поглядах на цю правову категорію, 
скільки знаходити в них точки зіткнення й перетину. А такого 
спільного багато, що може відіграти роль відправної точки для 
узгодження багатьох спірних питань, як-то: 1) розуміння місця 
кримінальної відповідальності у кримінальних правовідносинах; 2) її 
ролі у протидії кримінальній активності; 3) обсягу правообмежень, у 
яких вона полягає; 4)моменту виникнення й припинення та ін. 1 . 
Ю. В. Баулін визначає кримінальну відповідальність як передбачені КК 
України вид і міра обмежень прав і свобод особи, винної у вчиненні 
злочину, які індивідуалізуються судом та здійснюються спеціальними 
органами держави2. 

При такому підході до визначення кримінальної відповідальності 
головним питанням залишається уникнення можливості ототожнення 
поняття «кримінальна відповідальність» з поняттям «покарання». 
Покарання – це одна з форм реалізації кримінальної відповідальності, 
підставою для застосування якого є факт набрання обвинувальним 
вироком законної сили. Покарання є складовою частиною 
кримінальної відповідальності і становить її основний елемент. 
Поняття «кримінальна відповідальність» ширше за поняття 
«покарання». Кримінальна відповідальність – це обов’язок особи, яка 
винна у вчиненні злочину, зазнавати засобів державного впливу. 
Покаранням повністю не вичерпується зміст кримінальної 
відповідальності. КК України передбачає кримінальну відповідальність 
без призначення покарання і судимості і кримінальну відповідальність 
з призначенням покарання і судимістю.  

Кримінальна відповідальність сама по собі у кримінальному праві 
є узагальнюючим (збірним) поняттям. Реалізується ж вона виключно 
через кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини. 
Тому вказані засоби слід розрізняти як такі, що пов’язані з 
кримінальною відповідальністю, так і такі, що з нею не стикаються. 
Наприклад, заохочувальні норми кримінального права, що становлять 
підсистему аналізованих засобів впливу, можуть або взагалі виключати 
кримінальну відповідальність (за необхідної оборони (ст. 36), при 
затриманні особи, яка вчинила злочин (ст. 38), при виконанні 
спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 

                                                 
1  Пономаренко Ю. А. Поняття кримінальної відповідальності / 

Ю. А. Пономаренко // Проблеми боротьби зі злочинністю. – 2009. – № 102. – 
С. 146. 

2 Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: [монографія] / 
Ю. В. Баулін. – К.: Атіка, 2004. – С. 35. 
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діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43), або за 
наявності певних умов звільняти від її негативних наслідків (статті 44–
49, 97, 106; ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114 КК тощо). 

Кримінальна відповідальність втілюється у регульовані суспільні 
відносини за допомогою кримінально-правових засобів примусового 
характеру, головним з яких є покарання. У таких випадках 
розглядувана відповідальність реалізується у двох формах: 1) з 
призначенням винному покарання та судимістю; 2) без призначення 
покарання, а отже, без судимості (ч. 4 ст. 74 та ч. 1 ст. 105 КК). 
Початковим моментом її реалізації у будь-якому разі є наявність у 
вчиненому особою суспільно небезпечному діянні всіх ознак 
конкретного складу злочину, передбаченого Особливою частиною КК 
України, що визнається ч. 1 ст. 2 КК як підстава кримінальної 
відповідальності. Констатація наявності вказаної підстави відбувається 
у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку 
обвинувальним вироком суду. До моменту набрання чинності цим 
вироком ні про яку реалізацію кримінальної відповідальності не може 
бути й мови, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України 
особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути 
піддана покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 
і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Виходячи з цього, притягнення особи до кримінальної 
відповідальності як стадія кримінального провадження не може 
розглядатися як стадія (етап) реалізації кримінальної відповідальності, 
тому що під час досудового розслідування слідчий та прокурор 
провадять діяльність, спрямовану на доказування наявності у 
вчиненому особою суспільно небезпечному діянні складу злочину, 
передбаченого Особливою частиною КК. Підстава кримінальної 
відповідальності під час такої діяльності лише доводиться, а судом 
остаточно встановлюється її наявність та підтверджується факт, що 
між особою, яка вчинила злочин, потерпілим та державою виникли на 
момент його вчинення кримінально-правові відносини, які є єдиним 
каналом реалізації не лише кримінально-правових норм, а й 
кримінальної відповідальності такої особи1. Для реалізації криміналь-
ної відповідальності особи, яка вчинила злочин, необхідний спеціаль-
ний механізм (див. питання 11.4 цього навчального посібника).  

Таким чином, кримінальна відповідальність – це вид юридичної 
відповідальності, що полягає в обов’язку особи, яка вчинила злочин, 
дати звіт за вчинене, що реалізується спеціальними органами 
держави за допомогою кримінально-правових засобів впливу, вид і 
обсяг яких чітко визначені обвинувальним вироком суду, що набрав 
законної сили. 

 

                                                 
1  Митрофанов І. І. Сучасні підходи до розв’язання проблем реалізації 

кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Юридична Україна. – 2009. – 
№ 11–12. – С. 109–115. 
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11.2. Підстава кримінальної відповідальності 
Відповідно до ст. 2 КК України підставою кримінальної 

відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, 
яке містить склад злочину, передбаченого КК України. Склад 
злочину – це структуроване за чотирма підсистемами ядро (основа, 
сутність) злочину, що складається з обов’язкових елементів, які 
наповнюють конкретним змістом суспільну небезпечність діяння (дії 
або бездіяльності), об’єктивні і суб’єктивні ознаки яких сформульовані 
в диспозиціях кримінально-правових норм Загальної та Особливої 
частин КК України. Вчинення особою діяння, не передбаченого ЗУпКВ 
як злочин, виключає кримінальну відповідальність. Підстава настання 
кримінальної відповідальності має місце лише у тому разі, якщо 
особою вчиняється діяння, тобто зовні виражена поведінка у формі дій 
чи бездіяльності. Неприпустимо застосування кримінальної 
відповідальності за думки, погляди і переконання, навіть якщо вони 
висловлені вголос, але не мають форми діяння. 

У минулому такий підхід до підстави застосування кримінальної 
відповідальності не завжди приймався за основу. Так, у 30-ті роки XX 
ст. офіційна практика йшла шляхом визнання підставою кримінальної 
відповідальності намір вчинити злочин, виражений у тих чи інших 
висловленнях, що розглядався як готування до злочину. Крім того, в 
юридичній літературі колишніх років висловлювалася думка про те, що 
підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою злочину. 
Такий підхід був обумовлений не зовсім коректною конструкцією 
диспозиції ст. 3 КК України 1960 р., відповідно до якої, підставою 
кримінальної відповідальності було вчинення злочину. У цьому зв’язку 
тривалий час в теорії кримінального права дискутувалося питання про 
те, що все-таки є підставою кримінальної відповідальності – вчинення 
злочину чи діяння, що містить ознаки складу злочину.  

З цього приводу слід зазначити, що відповідальність настає за 
вчинення конкретного злочинного діяння, а не злочину «взагалі». Для 
того щоб притягти особу до відповідальності необхідно вказати, який 
саме злочин вчинений, і якою статтею ОЧ КК він закріплений. 
Відповідь на це питання дає встановлення в діянні ознак складу 
злочину, передбаченого конкретною кримінально-правовою нормою. З 
урахуванням цього думка про те, що підставою кримінальної 
відповідальності є злочин, не є вірною. Саме завдяки цій причині 
ЗУпКВ обґрунтовано пов’язує підставу кримінальної відповідальності 
з вчиненням діяння, що містить склад певного злочину. 

У ЗУпКВ склад злочину закріплюється у статтях Особливої 
частини, у яких описуються загальні ознаки окремого злочину. У тому 
разі, якщо особа вчиняє злочинне діяння, його юридично значущі 
обставини співвідносяться з елементами та ознаками окремого складу 
злочину. Якщо при цьому встановлюється їхня повна відповідність, 
можна говорити про наявність юридичного факту для початку 
реалізації кримінальної відповідальності відносно винного. 

Фактична сторона підстави – це вчинення в реальній дійсності 
суспільно небезпечного діяння, а юридична – це передбаченість такого 
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діяння КК України. Підставою кримінальної відповідальності є 
встановлення судом повної відповідності фактичної та юридичної 
сторін вчиненого. Якщо такої відповідності немає, відсутня підстава 
кримінальної відповідальності, тобто склад злочину1. 

Необхідно враховувати, що поряд із встановленням у діянні всіх 
ознак складу злочину необхідною умовою кримінальної 
відповідальності є, як відзначає Ю. М. Ткачевський, свобода волі 
людини, тобто здатність особи визначати свою поведінку на підставі 
пізнання об’єктивної дійсності, здатності передбачати наслідки своїх 
дій і оцінювати їх відповідно до вимог моралі і права 2 . 
Відповідальності може підлягати лише особа, яка обирає варіант своєї 
поведінки відповідно до власної свідомості і волі. Якщо зовнішні 
фактори переважають над свідомістю і волею особи і вона цілком 
залежить від них, підстава кримінальної відповідальності відсутня. При 
цьому особа заподіює шкоду невинно (наприклад, для уникнення 
зіткнення з машиною людина падає на вітрину магазина). З цієї 
причини кримінальній відповідальності підлягає особа, яка має 
можливість вибору варіанта поведінки і здатна керувати нею. 

 
11.3. Мета кримінальної відповідальності 
Вивчення проблеми сутності реалізації кримінальної 

відповідальності потребує чіткого визначення її мети. На жаль, у 
правовій літературі питання про мету відповідальності не одержало 
належного висвітлення, однак його вирішення уявляється принципово 
важливим як з точки зору поглиблення теоретичних положень про 
відповідальність, так і з позиції виконання низки практичних завдань, 
пов’язаних з її реалізацією, диференціацією та індивідуалізацією3. 

Відповідно до ст. 1 КК Кримінальний кодекс України має своїм 
завданням правове забезпечення охорони найважливіших для 
суспільства об’єктів, а також запобігання злочинам. Р. В. Вереша, 
досліджуючи суб’єктивні елементи підстави кримінальної 
відповідальності, зазначив, що кримінальна відповідальність 
покликана вирішувати завдання ЗУпКВ 4 . Засобами досягнення 
правового забезпечення охорони, на думку Н. Ф. Кузнєцової, є: 
а) закріплення підстав і принципів кримінальної відповідальності; 

                                                 
1  Вереша Р. В. Поняття та підстава кримінальної відповідальності / 

Р. В. Вереша // Право України. – 2006. – № 12. – С. 102. 
2 Советское уголовное право. Общая часть [учебник] / под ред. Г. А. Кригера, 

Б. А. Куринова, Ю. М. Ткачевского. – М., 1981. – С. 34. 
3 Митрофанов І. І. Відновлення соціальної справедливості як мета реалізації 

кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Актуальні проблеми 
вдосконалення чинного законодавства України [текст] : зб. наук. статей. Випуск 
24. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника, 2010. – С. 186-193. 

4 Вереша Р. В. Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності : 
[підруч.] / Р. В. Вереша. – К. : Атіка, 2006. – С. 32. 
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б) визначення кола діянь, які передбачені КК як злочини; 
в) встановлення за їх вчинення покарання та інших засобів 
кримінально-правового впливу1. 

Отже, кримінальну відповідальність можна розглядати як один із 
засобів досягнення завдань кримінального права. При цьому мета 
кримінальної відповідальності визначається такими завданнями та 
підкоряється ним. Будучи засобом досягнення завдань кримінального 
права, кримінальна відповідальність, своєю чергою, має кілька 
варіантів прояву, найпоширенішим з яких є призначення покарання. 
Але кримінальна відповідальність за своїм змістом набагато ширша за 
покарання; покарання є похідним від відповідальності, одним з її 
компонентів; покарання є засобом досягнення мети кримінальної 
відповідальності. Так, С. В. Полубинська з цього приводу зазначила, 
що мета галузі конкретизуються в основних її інститутах, мета яких є 
засобом для розв’язання завдань, що поставлені законодавцем перед 
усією галуззю... Мета правових інститутів, своєю чергою, 
конкретизується метою правових норм, що виступають засобами для 
досягнення мети інститутів2. 

Отже, схематично ланцюжок цілей буде виглядати так: мета 
покарання – мета кримінальної відповідальності – завдання (мета) 
кримінального права. Зважуючи на це, мета кримінальної 
відповідальності має бути змістовніше мети покарання, а тому їх не 
можна ототожнювати, як це роблять деякі автори3. 

Утім мета відповідальності не повинна підмінювати собою 
завдання кримінального права як галузі права. Точне визначення мети 
кримінальної відповідальності та її місця в ієрархії цілей 
кримінального права та його окремих інститутів і норм має велике 
значення під час розробки адекватних кримінально-правових засобів 
впливу на осіб, які вчиняють злочини. 

Кримінальна відповідальність є різновидом юридичної 
відповідальності, а тому питання про її мету пов’язане з вирішенням 
питання про мету юридичної відповідальності взагалі. Так, деякі 
автори зазначають, що своєю метою кримінальна відповідальність в 
основному не відрізняється від мети юридичної відповідальності 4 , 

                                                 
1  Курс уголовного права. Общая часть : [учеб. для вузов] / под ред. 

Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. – М., 2002. – Т. 1: Учение о преступлении. – 
С. 12. 

2 Полубинская С. В. Цели уголовного наказания / С. В. Полубинская ; отв. ред. 
И. И. Карпец. – М. : Наука, 1990. – С. 21. 

3 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-
трудовых учреждениях / Н. А. Беляев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1963. – С. 25; 
Ткачевский Ю. М. Уголовная ответственность и ее принципы / Ю. М. Ткачевский // 
Ученые-юристы МГУ о современном праве. – М. : Городец, 2005. – С. 309–339; 
Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / 
А. В. Васильевский, Л. Л. Кругликов. – С.-Пб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 149. 

4 Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум : [навч. посіб.] / 
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якою є: забезпечення прав та свобод суб’єктів шляхом їх гарантування, 
охорони та відновлення; охорона та захист суспільного порядку 
шляхом запобігання правопорушенням та перевиховання 
правопорушників; захист правопорядку та виховання громадян шляхом 
створення умов для покарання винних осіб та їх перевиховання; 
проведення правової пропаганди та визначення переваг правомірної 
поведінки; компенсація заподіяної порушенням шкоди та відновлення 
порушених суб’єктивних прав; запобігання вчиненню правопорушень 
у майбутньому 1 . Таке розуміння мети відповідальності щодо 
кримінального права призводить фактично до підміни завдань 
кримінального права метою кримінальної відповідальності. 

На жаль, ЗУпКВ не містить нормативного визначення мети 
кримінальної відповідальності, а ст. 50 КК визначає лише мету 
покарання. На правовому просторі СНД лише КК Республіки Білорусь 
у ст. 44 встановлює, що кримінальна відповідальність має на меті 
виправлення особи, яка вчинила злочин, і запобігання вчиненню нових 
злочинів як засудженим, так і іншими особами; вона покликана 
сприяти відновленню соціальної справедливості. Трактування мети 
кримінальної відповідальності білоруським законодавцем досить 
близьке розумінню мети покарання українським КК. Однак як було 
зазначено вище, через вимоги формальної логіки вони не можуть 
збігатися. Що ж стосується мети відновлення соціальної 
справедливості, що не знайшла свого відображення у КК України як 
мета покарання, то ми схильні підтримати авторів, які заперечують її 
досягнення за допомогою покарання2. 

Розробка мети кримінальної відповідальності у кримінально-
правовій науці дає змогу вченим доходити різноманітних висновків3, 
що свідчить про відсутність у теорії кримінального права єдності щодо 
розуміння мети такої відповідальності. Розмаїття поглядів на цю 
проблему обумовлено тим, що дослідники не проводять межу між 
цілями відповідальності на різних її стадіях. Так, кримінальна 
відповідальність установлюється державою, диференціюється та 
реалізується її органами. Відповідно можна говорити про мету 
встановлення, диференціації та реалізації кримінальної 
відповідальності, сукупність яких дає загальне уявлення про 
цілеспрямування кримінальної відповідальності. 

Установлення кримінальної відповідальності відбувається в 
результаті криміналізації певного суспільно небезпечного діяння, 

                                                                                                             
І. П. Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Магвійчук [та ін.]. – К. : КНТ, 2006. – С. 42. 

1 Теорія держави і права. Академічний курс : [підруч.] / за ред. О. В. Зайчука, 
Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 511. 

2 Полубинская С. В. Цели уголовного наказания / С. В. Полубинская ; отв. ред. : 
И. И. Карпец. – М. : Наука, 1990. – С. 21. 

3 Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби виливу на осіб, які вчинили 
злочини : [монографія] /1.1. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПІІ Щербатих О. В., 
2009. – С. 63–69. 
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набрання чинності законом про кримінальну відповідальність. При 
цьому слід виокремлювати мету встановлення кримінальної відповіда-
льності взагалі та мету встановлення кримінальної відповідальності за 
певний вид суспільно небезпечної поведінки, які співвідносяться між 
собою як філософські категорії загального та особливого. 

Установлюючи кримінальну відповідальність, законодавець 
прагне досягнути завдань кримінального права, серед яких важливе 
місце займають: охорона суспільно значущих об’єктів від злочинних 
посягань; загальна превенція та виховання громадян у дусі поваги до 
чинних на території України законів. Включення в текст закону норми 
про відповідальність за ту або іншу суспільно небезпечну поведінку 
має суттєве превентивне значення, утримуючи певну частину людей 
від посягань на відповідні суспільні відносини, формуючи поважне 
ставлення до охоронюваних КК цінностей і сприяючи створенню умов 
для нормального розвитку цих відносин та їхнього захисту. 

Слід також зазначити, що законодавець не просто встановлює 
кримінальну відповідальність, але й передбачає її відповідну 
диференціацію безпосередньо в тексті закону, що є втіленням вимог 
принципів справедливості та гуманізму. Мета такої диференціації 
також визнається метою кримінальної відповідальності, складовими 
якої є: економія заходів кримінально-правової репресії, підвищення 
ефективності засобів кримінально-правової охорони суспільних 
відносин, оптимізація правозастосовного процесу притягнення особи 
до кримінальної відповідальності та безпосередньої її реалізації, 
звільнення судової системи від надмірних перевантажень, зниження 
матеріальних витрат на розслідування та розгляд кримінальних 
проваджень у суді1. 

Нарешті, застосовуючи у процесі реалізації кримінальної 
відповідальності до винної у вчиненні злочину особи кримінально-
правові засоби впливу, держава прагне досягти певного результату, 
який також є метою кримінальної відповідальності. У цьому аспекті 
такий результат здебільшого пов’язаний з метою покарання. 

Покарання та інші кримінально-правові засоби впливу на осіб, які 
вчинили злочини (за винятком примусових заходів лікування), 
застосовуються в межах кримінально-правових відносин і 
підпорядковуються меті реалізації кримінальної відповідальності. Між 
метою покарання та метою інших кримінально-правових засобів 
впливу (за винятком примусових заходів лікування) не може й не 
повинно бути принципових відмінностей, оскільки будь-які засоби 
впливу, передбачені КК, є різними за інтенсивністю способами 
досягнення мети кримінальної відповідальності. 

Оскільки мета – це те, чого прагне досягти законодавець, 
установлюючи кримінальну відповідальність за те чи інше суспільно 

                                                 
1  Егоров В. С. Теоретические вопгросы освобождения от уголовной 

ответственности / В. С. Егоров. – М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та, 
2002. – С. 67–72. 
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небезпечне діяння, то метою її реалізації є виправлення (ресоціалізація) 
особи, яка вчинила злочин, та запобігання злочинам. Слід також 
зазначити, що у зв’язку з адаптацією законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу ще однією метою реалізації 
кримінальної відповідальності має стати мета відновлення порушених 
прав потерпілого та відшкодування йому заподіяної злочином шкоди. 

Зазначена мета кримінальної відповідальності досягається шляхом 
реалізації такої відповідальності щодо особи, яка визнана судом 
винною у вчиненні злочину, передбаченого КК. І. І. Чугуников 
зазначає, реалізація відновлювальних кримінально-правових 
відносин – це поновлення порушеного об’єкта правоохорони шляхом 
фактичного здійснення тих прав і виконання тих обов’язків, які 
формуються у суб’єктів у результаті вчинення діяння, у формі, 
передбаченій законом про кримінальну відповідальність, яку визначає 
повне встановлення обсягів змісту виниклих правовідносин1. Реалі-
зація кримінальних правовідносин своїм кінцевим результатом 
повинна досягти мети кримінальної відповідальності та виконати 
завдання кримінального права в цілому. 

 
11.4. Поняття та складові механізму реалізації кримінальної 

відповідальності 
Застосування засобів кримінальної відповідальності до особи, яка 

визнана обвинувальним вироком суду винною у вчиненні злочину, є 
надзвичайно важким та багатогранним процесом, що має особливий 
механізм та певні форми реалізації такої відповідальності. Питання 
форм реалізації кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 
злочин, є складними і різноаспектними, тому розглядаються у межах 
цієї теми окремо. Що ж стосується механізму реалізації розглядуваної 
відповідальності, то слід зазначити таке. 

У сучасному тлумачному словнику української мови механізм 
визначається як внутрішня будова, система чогось або сукупність 
станів, процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та інше 
явище2. Реалізація (франц, – realization) – це здійснення накресленого 
плану, програми, проекту3 або впровадження у життя завдань, задумів 
та волі законодавця. 

Тому, у механізмі реалізації кримінальної відповідальності 
необхідно виділяти певні елементи, за допомогою яких втілюються в 
регульовані суспільні відносини приписи, що містяться в нормах, які 
встановлюють кримінальну відповідальність та регулюють 

                                                 
1 Чугуников І. І. Правовідносини та форми їх реалізації у кримінальному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
І. І. Чугуников. – О., 2001. – С. 13. 

2 Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / за заг. ред. д-ра 
філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – X. : Вид-во «Школа», 2006. – С. 474. 

3 Там само. – С. 753. 
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застосування її засобів. Розгляд питання механізму реалізації 
кримінальної відповідальності має спиратися на розуміння механізму 
правореалізації, що є предметом дослідження загальної теорії права, 
яка є базовою для галузевих юридичних наук, у тому числі й науки 
кримінального права. Раніше ці питання нами розглядалися і було 
доведено, що юридичний механізм правореалізації складається з 
певного набору своєрідних елементів, які закономірно беруть участь у 
приведенні реалізованої норми в кожному конкретному випадку в 
«працюючий стан», у впровадженні усього її змісту в регульовані 
суспільні відносини, у досягненні вказаного в ній результату1. 

З деякою умовністю ці елементи можуть бути об’єднані в кілька 
взаємозалежних блоків, що уособлюють загальну модель реалізації 
кримінальної відповідальності та утворюють її власний механізм і 
сприяють її нормальному функціонуванню. Це – блок, що забезпечує 
початок реалізації розглядуваної відповідальності («законодавча 
платформа реалізації кримінальної відповідальності»), блок 
правовідносин, блок засобів кримінально-правового впливу і блок 
індивідуального правового регулювання, що приєднується до 
попередніх блоків у разі конкретизації певних обставин, необхідних 
для безперебійної реалізації кримінально-правових норм, що 
встановлюють покарання. 

Для законодавчої платформи реалізації кримінальної 
відповідальності необхідні такі елементи: 

1) введення кримінально-правової норми в дію. Воно обов’язкове 
для норм КК України, що встановлюють кримінальну відповідальність, 
та норм, що забезпечують її реалізацію, оскільки пов’язане із 
встановленням часових, просторових і суб’єктних меж її юридичної 
чинності, які можуть визначатися тільки ЗУпКВ. Важливим при цьому 
визнаються й заходи для фактичного «підключення» нових 
кримінально-правових норм до чинного КК. Р. О. Халфіна справедливо 
зазначає, що виклад того чи іншого правила в тексті нормативно-
правового акта може виявитися лише зовнішньою оболонкою, якщо з 
якихось причин воно не включилося в систему чинного права2. Слід 
також визнати суттєвим те, щоб вчасно скасовувалися застарілі 
кримінально-правові приписи, вносилися необхідні корективи в ті, що 
продовжують діяти, усувалися неясності, протиріччя тощо. Інакше 
можливі збої вже на початковому етапі механізму реалізації 
кримінальної відповідальності, що можуть призвести до небажаних 
наслідків; 

2) юридичний факт чи фактичний склад. Для початку реалізації 
норм кримінального права потрібні певні юридичні факти чи їх 
сукупність (фактичний склад). Юридичний факт – конкретна життєва 

                                                 
1 Словник синонімів української мови : в 2-х т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, 

С. І. Головащук [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2006. – Т. 1. – С. 174. 
2 Халфина Р. О. Право и управление экономикой / Р. О. Халфина // Советское 

государство и право. – М. : Наука, 1986. – № 2. – С. 15. 
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ситуація (обставина), з якою норма права пов’язує виникнення, зміну, 
призупинення чи припинення правовідносин. Фактичний склад є 
комплексом обставин, що спричиняють ті ж наслідки тільки у своїй 
єдності. Це – явища об’єктивної дійсності, що виражаються в 
конкретно вчиненому діянні (дії або бездіяльності) фізичної осудної 
особи, передбаченому КК як злочин. Вчинення такого діяння є 
підставою для виникнення відновлювальних правовідносин, які 
становлять інший блок юридичного механізму реалізації кримінальної 
відповідальності, для якого він є основним і починає функціонувати 
відразу ж за початковим блоком;  

3) індивідуально-правове регулювання. Елементом законодавчої 
платформи реалізації кримінальної відповідальності воно стає при 
необхідності владної організуючої участі уповноваженого на те органу 
чи посадової особи на самому початку чергового циклу реалізації тієї 
чи іншої кримінально-правової норми. Така необхідність зазвичай 
обумовлюється невизначеністю обов’язкових юридичних фактів, 
потребою доказування виниклих кримінальних правовідносин, що 
вимагає залучення кримінальних процесуальних норм, та складністю 
самого блоку правовідносин. Реалізація кримінально-правових норм, 
пов’язаних із встановленням кримінальної відповідальності, та норм, 
що регулюють її застосування, не може по-справжньому розгорнутися, 
поки не прийнятий акт індивідуального регулювання судом у 
встановленій процесуальній процедурній формі. Хоча в юридичній 
літературі існує думка, що розглянуті акти індивідуального правового 
регулювання є частиною фактичного складу й у такій якості 
виступають як частина юридичного факту1. Як показало дослідження, 
ці акти призводять невизначені чи спірні фрагменти об’єктивної 
реальності до стану «істинності і безперечності»2, але не створюють і 
не доповнюють їх, самі не стають складовою об’єктивно існуючого 
юридичного факту, що виступає підставою виникнення 
відновлювальних кримінально-правових відносин.  

Розглянуті вище елементи законодавчої платформи реалізації 
кримінальної відповідальності, взаємодіючи між собою залежно від 
фактичних обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння, 
передбаченого КК, покликані забезпечити безперебійний і 
повноцінний початок реалізації кримінально-правової норми, що 
встановлює покарання. Задля того, щоб вони працювали ритмічно й 
ефективно, необхідно постійно аналізувати їх якість і реальний стан, 
виявляти і вчасно усувати наявні в них слабкі місця і прогалини, 
підвищувати рівень їхньої злагодженості. 

За законодавчою платформою реалізації кримінальної 
відповідальності розташовується блок правовідносин, який вміщує, 

                                                 
1  Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве / 

О. А. Красавчиков – М. : Госюриздат, 1958. – С. 134. 
2 Фактический состав в механизме правового регулирования / В. Б. Исаков ; 

науч. ред. С. С. Алексеев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1980. –С. 75. 
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насамперед, суспільні відносини, що пов’язані з учиненням суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого конкретною статтею (частиною 
статті) КК, та необхідністю відповідного реагування на їх вчинення з 
боку держави. У межах відновлювальних кримінальних правовідносин 
реалізуються передбачені в санкції та нормах Загальної частини КК 
кримінально-правові засоби, що спрямовані на виконання завдань 
ЗУпКВ. 

Однак для встановлення наявності виниклих відновлювальних 
кримінально-правових відносин, а також для початку реалізації в 
межах цих відносин кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 
злочин, потрібно для «роботи» цього блоку задіяти кримінальні 
процесуальні норми. Саме цими нормами регулюється діяльність 
органів досудового розслідування та суду зі встановлення всіх ознак 
складу злочину, передбаченого КК, у вчиненому особою діянні, що є 
підставою для початку реалізації кримінальної відповідальності щодо 
такої особи. Кримінальні процесуальні норми покликані забезпечити 
реалізацію кримінально-правових норм, що встановлюють покарання. 
Тому доречніше і доцільніше називати ці відносини 
забезпечувальними. 

Забезпечувальні правовідносини виникають на підставі 
юридичного факту, яким є протиправна поведінка суб’єкта 
кримінально-правових відносин. Якщо в диспозиції реалізованої норми 
передбачалася поведінка, що спеціально заохочується, і вона фактично 
мала місце, то виникає такий різновид кримінально-правових відносин, 
як заохочувальні правовідносини. Коли ж допущена протиправна 
поведінка, за яку санкціонується покладання на винного обмежень 
особистого, майнового та іншого характеру, виникають відновлювальні 
кримінальні правовідносини1. 

Під час роботи цього блоку реалізації кримінальної 
відповідальності постійно виникає необхідність «підключення» блоку 
індивідуального правового регулювання у всіх випадках, коли 
вимагається: 

– встановлення юридичного факту – вчинення особою суспільно 
небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, що 
породжує кримінально-правові відносини, які виникають на підставі 
норм, які встановлюють покарання; 

– конкретизація змісту обмежень особистого, майнового та іншого 
характеру (первинна чи повторна); 

– примусове виконання обмежень особистого, майнового та 
іншого характеру, що становлять зміст кримінальної відповідальності; 

– закріплення прийнятих рішень щодо руху кримінального 
провадження, встановлення наявності юридичного факту, 

                                                 
1  Александров Н. Г. Законность и правоотношения в советском обществе / 

Н. Г. Александров. – М. : Госюриздат, 1955. – С. 91–92; Алексеев С. С. Общая 
теория права : [курс лекций в 2-х томах] / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. литература, 
1982. – Т. 2. – С. 108. 
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конкретизації (індивідуалізації) кримінальної відповідальності тощо в 
акті застосування кримінально-правових норм, що встановлюють 
кримінальну відповідальність та покарання1. 

Відновлювальні кримінальні правовідносини у своєму змісті 
мають два елементи: юридичний і фактичний. Юридичний елемент у 
таких правовідносинах виражається в кримінальній відповідальності 
особи, винної у вчиненні злочину, і в координованому з нею праві 
держави застосовувати до цієї особи засоби такої відповідальності, які 
можуть здійснюватися примусово. Фактичний елемент змісту 
кримінальних правовідносин складається з правомірної поведінки його 
безпосередніх учасників з використання своїх прав, виконання 
обов’язків і перетерплювання засобів кримінальної відповідальності. У 
таких випадках необхідно задіяти індивідуальне правове регулювання. 
При реалізації санкцій норм кримінального права таке регулювання 
може мати не тільки первинний, але й додатковий (вторинний) 
характер, як це, наприклад, відбувається у разі, якщо особі, засудженій 
обвинувальним вироком до позбавлення волі, після відбуття певної 
частини покарання ухвалою суду невідбута частина покарання може 
бути замінена більш м’яким покаранням (ст. 82 КК). 

У сучасному суспільстві правореалізація органічно поєднує 
суб’єктивні права, юридичні свободи, юридичні обов’язки або 
повноваження, якими наділяються учасники регульованих суспільних 
відносин. Невипадково Л. С. Явич зазначав, що способом буття 
державної волі в праві є не тільки форми її вираження – нормативні 
акти, але й права, обов’язки учасників регульованих відносин2. У разі, 
якщо певні життєві ситуації підпадають під дію реалізованої правової 
норми, то обов’язково утворюються зазначені правові феномени, що 
складають юридичну модель виникаючих при цьому суспільних 
відносин, де й починається реалізація норми кримінального права. 
Правомірна ж поведінка формується пізніше, у межах виниклих 
суспільних відносин, унаслідок узгодження їх учасниками власного 
волевиявлення з уже наявними в них правами, свободами, обов’язками 
та повноваженнями. Неправомірна поведінка відхиляється від заданого 
вектора таких життєвих відносин, а отже стає підставою для реалізації 
відновлювальних норм. 

У зв’язку з цим не можна не вказати на хибність точки зору, 
відповідно до якої «вихідною формою реалізації права... є 
законотворчість»3. Але, цілком закономірно вести мову про реалізацію 
вже створених, а не створюваних норм права. Тому незрозумілою є 

                                                 
1  Митрофанов И. И. Механизм реализации уголовной ответственности : 

[монография] / И. И. Митрофанов. – Кременчуг : Изд. ЧП Щербатых А. В., 2011. – 
616 с. – Библиогр. : С. 546–615. 

2 Явич Л. С. Общая теория права / Л. С. Явич. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1976. – С. 103–
104. 

3 Общая теория права и государства : [учебник] / под ред. В. В. Лазарева. – М. : 
Юрист, 1994. – С. 170. 
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позиція Ю. В. Бауліна, який вважає, що встановлення потенційної 
кримінальної відповідальності здійснюється в межах конституційних 
правовідносин. Саме щодо такої діяльності вживають поняття 
криміналізації (передбаченості ознак діяння як злочину), пеналізацїї, а 
також диференціації такої відповідальності. Суб’єктом криміналізації, 
пеналізацїї і диференціації кримінальної відповідальності є саме 
Верховна Рада України. Вона встановлює і диференціює вид та міру 
обмежень прав і свобод людини, яка в майбутньому може бути визнана 
судом винною в учиненні конкретного злочину. Початковим моментом 
зазначеної відповідальності є день набрання чинності законом про 
кримінальну відповідальність, а кінцевим моментом – день втрати ним 
такої чинності (за винятком зворотної дії закону в часі – ст. 5 КК)1. 

З точки зору правореалізації і потенційна, і реальна кримінальна 
відповідальність мають реалізовуватися саме в кримінально-правових 
відносинах, для яких початком виникнення має бути один і той же 
юридичний факт – вчинення суспільно небезпечного діяння, вже 
передбаченого КК. Немає ані сенсу, ані якої-небудь потреби змішувати 
правотворчість і правореалізацію, тим паче, що вони пов’язані з 
функціями двох різних соціальних підсистем, а саме – правотворчість з 
регулюючою, а правореалізація, зазвичай, з регульованою 
підсистемами в суспільстві. 

Слід визнати правильною позицію тих учених, які сутність 
правореалізації вбачають у втіленні вимог норм права в суспільних 
відносинах 2 , у перетворенні в суспільних відносинах того, що 
проголошується державною владою як правові норми3. У принципі ця 
позиція дає змогу подолати зазначені вище неузгодженості та створити 
цілісну картину процесів реалізації кримінально-правових норм, що 
включає їх юридико-формуючі й результативно-поведінкові моменти. 
Хоча деякими авторами правореалізація розглядається і як певна 
діяльність, і як її результат4, однак під реалізацією правових норм слід 
розуміти втілення в регульованих ними актуальних суспільних 
відносинах усього того, що в цих нормах закладено. 

Йдеться про втілення в суспільних відносинах як самих загальних 
стандартів забороненої поведінки, передбачених у диспозиціях норм 
кримінального права, так і їх велінь щодо мети, суб’єктного складу, 

                                                 
1 Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності: [монографія] / 

Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – С. 41–42. 
2 Хабибуллин А. Г. Проблемы типологии государственности на современном 

этапе / М. К. Маликов, Р. А. Рахимов, А. Г. Хабибуллин. – Уфа-Стерлитамак, 
1998. – С. 43. 

3 Общая теория советского права / под ред. : С. Н. Братусь, И. С. Самощенко. – 
М. : Юрид. лит., 1966. – С. 249. 

4 Гнатюк М. Д. Правозастосування та його місце в процесі реалізації права : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень» / М. Д. Гнатюк. – К., 
2007. – 19 с. 
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необхідних життєвих ситуацій і засобів кримінально правового впливу 
на осіб, діяння яких підпадають під ознаки вказаного стандарту. 

Це пов’язано з тим, що в теорії права загальні правила, 
трансформуючись у суб’єктивне право, юридичну свободу, юридичний 
обов’язок або в повноваження, разом з веліннями із приводу мети, 
суб’єктного складу та необхідних життєвих ситуацій, втілюються в 
суспільних відносинах, регульованих диспозиціями правових норм, а 
веління щодо засобів юридичного (державного) забезпечення, 
перетворюючись у міру юридичної відповідальності, відновлення, 
превенції або заохочення – у суспільних відносинах, що 
впорядковуються їхніми санкціями. І ті, і інші відносини 
наповнюються конкретним змістом, коли їхні учасники, узгоджуючи 
своє фактичне волевиявлення з наявними правами, свободами, 
обов’язками або повноваженнями, здійснюють правомірну або навіть 
таку, що заохочується спеціально, поведінку. 

У вольовому плані при правореалізації в регульованих суспільних 
відносинах втілюються як офіційна воля регулюючої підсистеми, 
виражена в реалізованих нормах, так і співвіднесена з нею 
індивідуальна воля безпосередніх учасників цих відносин. Офіційна 
воля знаходить своє втілення в тих юридичних формах (суб’єктивних 
правах, юридичних свободах, обов’язках, повноваженнях), у яких 
складаються (формуються) регульовані відносини, індивідуальна – у 
конкретних діях суб’єктів правореалізації. Погодженість 
індивідуальної волі з офіційною, їхня загальна спрямованість сприяє 
єдності юридичного й фактичного моментів змісту цих суспільних 
відносин, забезпеченню перетворення наміченого законодавцем у 
повсякденне життя на всіх рівнях правореалізаційних процесів. 

Як тільки реалізація кримінально-правових норм, що 
встановлюють відповідальність за порушення стандарту забороненої 
поведінки, означає втілення загальних правил, що містяться в них, 
поведінки і велінь у регульованих суспільних відносинах, останні 
(суспільні відносини) природно стають єдиним каналом реалізації 
кримінальної відповідальності за вказане порушення в суспільстві. 
Точки зору, висловлені в юридичній літературі, про те, що одним з 
таких каналів є морально-політичний вплив на свідомість людей 1 , 
ґрунтується на невиправданому ототожненні правореалізації з будь-
якими формами впливу права на соціальний організм, з дією права в 
цілому та уявляються неточними. 

У літературі питання про інші канали реалізації права, що нібито 
існують поряд із суспільними відносинами, виникає також у зв’язку з 
відомими в науці положеннями про можливості цих процесів поза 
правовідносинами, а також через так звані фактичні відносини або 
соціальні зв’язки. Деякі з авторів указують на реалізацію поза 
правовідносинами норм, що встановлюють загальнорегулятивні 

                                                 
1 Общая теория советского права / под ред. : С. Н. Братусь, И. С. Самощенко. – 

М. : Юрид. лит., 1966. – С. 254. 
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(загальні) або абсолютні права й обов’язки, правові заборони й 
правовий статус1. За відмежування суспільних відносин від соціальних 
зв’язків висловлюються вчені, які заперечують існування 
загальнорегулятивних та абсолютних правовідносин (М. В. Вітрук, 
В. А. Кучинський та ін.). «Осторонь» суспільні відносини знаходяться і 
в тому разі, якщо їх розцінюють як регульовані правом фактичні 
відносини, або як фактичні відносини, що функціонують «до» 
правовідносин або «поза» ними та мають для останніх, «з погляду 
генезису, відправне, вихідне значення»2. 

Здається, що наведені судження, насамперед, недостатньо 
узгоджуються із загальносоціологічним, діалектико-матеріалістич- ним 
розумінням самих суспільних відносин. Філософська й загаль- 
носоціологічна науки не знають поняття «фактичні відносини», що 
існують поряд з категорією «суспільні відносини». У них суспільні 
(життєві) відносини розглядаються як форма, зміст і результат 
життєдіяльності людей, їх спільнот і об’єднань. 

Те, що зазначеними вище авторами називається фактичними 
відносинами, насправді становить скоріше «живий» зміст тих або 
інших актуальних суспільних відносин. У зв’язку з цим слід 
погодитися з С. М. Братусем, який зазначає про неможливість відриву 
суспільних відносин від фактичних (реальних) і В. М. Кудрявцевим, 
який справедливо вважає людську діяльність змістом суспільних 
відносин 3 . Стосовно ж соціальних зв’язків, то їх також не можна 
відривати від суспільних відносин, оскільки в сучасній філософській 
літературі соціальне є сукупністю певних специфічних рис суспільних 
відносин, взаємно інтегрованих суб’єктами або певними групами при 
спільній діяльності4. У соціології соціальний зв’язок, в яких би формах 
він не виявлявся, розглядається як такий, що має складну структуру. 
Основними елементами соціального зв’язку є: по-перше, суб’єкти 
зв’язку, по-друге, предмет зв’язку і, по-третє, механізм свідомого 
регулювання взаємовідносин між суб’єктами-індивідами, соціальними 
спільностями (правила гри)5. Будь-які соціальні зв’язки є суспільними 
відносинами. Однак не можна погодитися зі зворотним 

                                                 
1 Общая теория государства и права : учебник в 2-х т. / отв. ред. В. С. Петров, 

Л. С. Явич. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – Т. 2: Общая теория права. – 
С. 303–304; Явич Л. С. Право и общественные отношения. Основные аспекты 
содержания и формы советского права / Л. С. Явич. – М. : Юрид. лит., 1971. – 
С. 108–111. 

2 Алексеев С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. – М. : Юрид. литература, 
1982. – Т. 2. – С. 95. 

3 Кудрявцев В. Н. Право и поведение / В. Н. Кудрявцев. – М. :. Юрид. лит., 
1978. – С. 59. 

4  Причепій Є. М. Філософія : [підруч.] / Є. М. Причепій, Л. А. Чекаль, 
А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2007. – С. 439. 

5 Соціологія : [підручник для вищої школи] / за заг. ред. В. Г. Кремня. – Х. : 
Фактор, 2006. – С. 284. 

 245 

констатуванням, що будь-які суспільні відносини можна розглядати як 
соціальні зв’язки. 

Суспільні відносини вважаються багатоаспектнішим явищем, ніж 
соціальні зв’язки, і співвідносяться з ними як загальне та особливе. 
Наукою обґрунтовано положення, відповідно до якого категорія 
«відносини» є родовим у зіставленні з категорією «зв’язок»1. Суспіль-
ні відносини можуть виражатися не тільки у інтерактивних зв’язках 
двох контрагентів, але й у багатобічних спілкуваннях, однобічних 
контактах, відокремленнях. Так, при кримінально-правових заборонах 
будь-яка особа, яка їх не порушує, не включається в сферу тих 
відносин, що виникають у зв’язку з порушенням заборони, зазначеної у 
диспозиції статті (частини статті) Особливої частини ЗУпКВ. 

Все вищезгадане дозволяє дійти висновку, що ті суспільні 
відносини, які регулюються нормами кримінального права, є єдиним 
каналом реалізації кримінально-правових норм, а отже, й кримінальної 
відповідальності. Саме тому правовідносини нами розглядаються 
окремим блоком розглядуваного механізму, а сучасний стан розвитку 
науки дозволяє ставити завдання з моделювання правореалізаційних 
процесів. Так, на думку П. М. Рабіновича, побудова і запровадження 
моделей правореалізації сприяє повнішому її дослідженню. Крім того, 
він запропонував її загальну схему реалізації права, виділивши в ній 
такі блоки (ланки), як загальносоціальні і юридичні умови 
правореалізації, мотивація поведінки суб’єктів права, їхні особистісні 
властивості, організаційна діяльність щодо формування передумов 
здійснення права, матеріально-технічна діяльність щодо реалізації 
права, її результати й гарантії законної, ефективної правореалізації2. Ця 
схема має в більшо-му ступені загальносоціологічну спрямованість, 
орієнтовану скоріше на характеристику дії права в цілому. Вона 
недостатньо прийнятна для відтворення структури безпосередньо самої 
правореалізації, а також механізму реалізації кримінальної 
відповідальності.  

Це пов’язано насамперед з тим, що при моделюванні складних 
соціальних систем, поводження яких залежить від великої кількості 
взаємозалежних факторів різного роду, можливі різноманітні 
евристичні моделі, що доповнюють одна одну. Однак у кожній із цих 
моделей відображуваний предмет має відтворюватися у всіх істотних 
моментах його статики (структури) й динаміки, узятих під певним 
ракурсом. 

Для наукового відтворення тих юридично значущих процедур і 
феноменів, з яких складаються дійсні структура і механізм 
функціонування реалізації кримінально-правових норм необхідна її 
загальнотеоретична конструкція. Оскільки такі процеси охоплюють 

                                                 
1  Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве / 

О. А. Красавчиков. – М. : Госюриздат, 1958. – С. 88, 90. 
2  Теория государства и права : [курс лекций] / под ред. : А. В. Малько, 

Н. И. Матузов. – М. : Юристъ, 1997. – С. 10. 
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більш-менш чітко виражені цикли, то закінчення останнього з них стає 
початком іншого. При цьому моделі реалізації різних норм неоднакові і 
залежать від специфіки регульованих суспільних відносин, методу 
загального правового регулювання, виду створених норм, характеру 
фактичного волевиявлення осіб, які беруть участь у 
правореалізаційних процесах. Найпростішою є модель реалізації 
статутної норми постійної дії, диспозицією якої впорядковуються 
суспільні відносини, що не потребують індивідуальної регламентації 
(наприклад, ст. 30 Конституції України про право на недоторканність 
житла). У цьому випадку на одному рівні розміщаються такі 
взаємозалежні процеси, як: а) введення норми в дію; б) втілення 
передбаченого в ній загального правила в регульовані суспільні 
відносини, взяті в юридичній конструкції; в) існуюча відповідно до цієї 
конструкції юридична свобода; г) співузгодження учасниками цих 
відносин власної поведінки із цією конструкцією. 

Дещо на іншому рівні вибудовуються супровідні до них процеси 
реалізації тих норм, що передбачають нагляд і контроль за 
правореалізацією у цілому. Інакше кажучи, структура правореалізації 
виражається в схемі: «законодавча платформа початку реалізації 
кримінальної відповідальності» і блок правовідносин, що складаються 
на двох рівнях – на рівні реалізації самої статутної норми та на рівні 
реалізації норм, що регулюють контрольно-наглядову діяльність у 
країні. Коли ж у блоці кримінальних (у даному випадку запобіжних) 
правовідносин відбувається відхилення у виді здійснення суспільно 
небезпечного діяння, передбаченого ст. 162 КК України (порушення 
недоторканності житла), те ця модель доповнюється 
забезпечувальними правовідносинами, що припускають індивідуальне 
кримінально-правове регулювання на якомусь іншому рівні порівняно 
із саморегуляцією, і виконанням обвинувального вироку суду, що 
набрав чинності. 

Ще однією немаловажною обставиною є те, що в процесі 
функціонування забезпечувальних правовідносин виникає необхідність 
вибору кримінально-правового засобу впливу на особу, яка вчинила 
злочин, передбачений ст. 162 КК України. Ця стаття, як і всі інші в 
Особливій частині КК, що моделюють кримінально-правові заборони, 
як на такий засіб містить вказівку тільки на той чи інший вид 
покарання. Як показало дослідження, покарання фактично не є ні 
найчастіше застосовуваним, ні найкращим з погляду мети і принципів 
кримінально-правовим засобом впливу. Сукупний обсяг застосування 
альтернативних покаранню засобів кримінально-правового впливу в 
судовій практиці України помітно перевищує обсяг застосування 
передбачених ст. 51 КК видів покарань. Один тільки вид таких 
засобів – звільнення від відбування покарання з випробуванням – 
застосовується відносно понад половини осіб, які засуджуються 
судами України. До того ж і політика держави в сфері протидії 
кримінальній активності населення усе більше орієнтується на гнучке 
поєднання покарання й інших засобів впливу, що не є покаранням, з 
перевагою на користь останніх. Усе це уможливило розглядати блок 
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кримінально-правових засобів впливу на осіб, визнаних винними у 
вчиненні кримінальних правопорушень, у структурі механізму 
реалізації кримінальної відповідальності окремо. 

Продовжуючи розгляд схеми реалізації статутної норми, 
необхідно вказати на те, що у випадку появи якого-небудь нормативно-
правового акта, здатного порушити недоторканність житла на території 
України, за певних умов у блоці правовідносин можливе ухвалення 
рішення Конституційним Судом України про конституційність або 
неконституційність такого акта, прийнятого відповідно до статей 51, 
61, 63, 65, 93, 95 Закону України «Про Конституційний Суд України». 

Крім того, на більш високому рівні відбувається одночасно 
реалізація процесуальних (процедурних) норм, оскільки індивідуальне 
правове регулювання здійснюється відповідно до них. Причому це – 
спрощена схема, оскільки вся діяльність органів дізнання, досудового 
слідства, прокурора і суду регулюється, своєю чергою, 
процесуальними й процедурними нормами, що реалізуються у ході її 
здійснення. Коли ж мова йде про моделювання процесів реалізації 
нестатутної кримінально-правової норми, кожний черговий цикл якої 
пов’язаний із настанням юридичних фактів і може бути пов’язаний з 
індивідуальним правовим регулюванням зі встановлення таких фактів, 
офіційного підтвердження наявності кримінально- правових відносин, 
з конкретизації прав і обов’язків їх учасників тощо, то 
загальнотеоретична модель правореалізації ще більше ускладнюється. 
У ній «законодавча платформа початку реалізації кримінальної 
відповідальності» доповниться юридичними фактами та актом 
індивідуального правового регулювання зі встановлення таких фактів, 
блок кримінальних правовідносин – актами індивідуального правового 
регулювання з визнання наявності цих відносин, з конкретизації прав 
та обов’язків їх учасників або з вирішення інших юридичних питань, 
що виникають на цьому етапі реалізації кримінально-правових норм. 

Отже, реалізація кримінальної відповідальності за вчинення дій, 
що порушують недоторканність житла, розглядається як процес 
реалізації кримінально-правової норми, передбаченої ст. 162 КК. 
Оскільки практика застосування кримінально-правових засобів впливу 
на осіб, які вчинили діяння, що містить всі ознаки складу злочину, 
передбаченого вказаною статтею КК, недостатньо ефективна, виникає 
необхідність переосмислення всіх правореалізаційних процесів у 
кримінальному праві для з’ясування причин неефективності дії цієї, а 
також багатьох інших кримінально-правових норм. Це пов’язано, перш 
за все, з тим, що для виявлення «робочого» стану абстрактних моделей 
(конструкції конкретної норми, її зв’язків з іншими кримінально-
правовими нормами), які показують структурно-функціональні 
взаємозалежності і справжній зміст правореалізаційних процесів, 
необхідно не тільки дослідити питання механізму реалізації норм 
кримінального права, а й створити сучасну концепцію реалізації 
кримінальної відповідальності за вчинення того чи іншого суспільно 
небезпечного діяння, вже передбаченого КК України як злочин. Такий 
підхід дозволить не тільки виявляти недоліки у застосуванні 



 248 

кримінально-правових норм, а й створити надійну систему орієнтирів 
для своєчасної криміналізації та декриміналізації суспільно 
небезпечних діянь. 

З усього вищезгаданого можна зробити висновок, що механізм 
реалізації кримінальної відповідальності є частиною механізму 
реалізації норм кримінального права в цілому і розуміється автором як 
діяльність законотворчого органа, правозастосовного органа, особи, 
яка вчинила кримінальне правопорушення, і наявних юридичних норм, 
що регулюють їхню діяльність; певний набір своєрідних елементів, що 
закономірно беруть участь у впровадженні приписів реалізованої 
кримінально-правової норми конкретні правовідносини, у досягненні 
вказаного в ній результату, а також у застосуванні кримінально-
правового засобу впливу, через який реалізується кримінальна 
відповідальність для досягнення її мети та завдань закону України про 
кримінальну відповідальність, що застосовується до особи, яка 
визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення. 
Розглянутий механізм складається з блоку, що забезпечує початок 
реалізації такої відповідальності («законодавча платформа початку 
реалізації кримінальної відповідальності»), блок (запобіжних, 
відновлювальних і забезпечувальних) правовідносин, блок 
кримінально-правових засобів впливу на осіб, які вчинили кримінальні 
правопорушення, і блок індивідуального правового регулювання, що 
приєднується до попередніх блоків за необхідністю. 

 
11.5. Форми реалізації кримінальної відповідальності 
Реалізації кримінальної відповідальності передують складні 

фактичні відносини між суб’єктами, спрямовані на встановлення 
характеру і меж взаємних прав і обов’язків та здійснювані у певній 
процесуальній формі. Після уточнення змісту й обсягу прав і 
обов’язків суб’єктів, кримінальна відповідальність особи, яка вчинила 
злочин, знаходить своє об’єктивне втілення в тих чи інших 
кримінально-правових засобах виливу, що обираються судом. Ці 
засоби у їх різних проявах становлять форми реалізації кримінальної 
відповідальності. 

Форма (лат. forma) – насамперед зовнішній обрис, зовнішній вид 
предмета, зовнішнє вираження якого-небудь змісту, а також порядок 
протікання процесу на відміну від його «аморфного» матеріалу 
(матерії), змісту або вмісту. Тобто, говорячи про форми реалізації 
кримінальної відповідальності, ми маємо на увазі порядок втілення у 
регульовані суспільні відносини кримінально-правового впливу як 
реакції держави на вчинений злочин, що знаходить свій вияв у 
засудженні конкретної особи, визнаної винною у вчиненні конкретного 
суспільно небезпечного діяння, а також у застосуванні передбачених 
КК України засобів кримінально-правового впливу. 

Практично всі вчені визнають, що формами кримінальної 
відповідальності є: 1) кримінальна відповідальність, що не пов’язана з 
призначенням винному покарання; 2) кримінальна відповідальність, що 
пов’язана з призначенням покарання, але без його реального 

 249 

відбування; 3) кримінальна відповідальність, що пов’язана з 
відбуванням призначеного покарання 1 . П. Л. Фріс з цього приводу 
зазначає, що основною формою реалізації кримінальної 
відповідальності є винесення судом обвинувального вироку з 
призначенням засудженому відповідного виду та строку (розміру) 
покарання, яке особою відбувається реально; другою за поширеністю 
формою реалізації кримінальної відповідальності є винесення судом 
обвинувального вироку з призначенням відповідного виду та строку 
покарання з одночасним застосуванням звільнення від реального його 
відбування; третя форма – засудження винного без призначення 
покарання із одночасним звільненням його від покарання на підставі ч. 
4 ст. 74 КК2. 

Не можна погодитися з точкою зору, висловленою деякими 
вченими щодо віднесення до форм реалізації кримінальної 
відповідальності – «притягнення особи до кримінальної 
відповідальності» та «примусових заходів медичного характеру та 
примусового лікування»3. Це пов’язано з тим, що притягнення особи 
до кримінальної відповідальності є кримінально-процесуальним 
забезпеченням майбутньої її реалізації, але не її формою. Притягнути 
до кримінальної відповідальності можна лише при постановленій 
обвинувального вироку 4 , а процесуальний порядок формування 
підстави кримінальної відповідальності регулюється не ЗУпКВ, а 
кримінальним процесуальним законом і відбувається в межах 
кримінально-процесуальних відносин. Що ж стосується примусових 
заходів медичного характеру та примусового лікування, то це питання 
нами розглядалося на монографічному рівні5. 

Якщо проаналізувати точки зору вчених з означеної 
проблематики, то таку різнополярність поглядів частково можна 

                                                 
1 Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія] / 

Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – С. 28–29; Кузнєцов В. В. Сучасне кримінальне 
право України : [курс лекцій] / В. В. Кузнєцов, А. В. Савченко, О. Ф. Штанько. – 
К. : Вид-во «ПАЛИВОДА А.В.», 2006. – С 43–45. 

2 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 
П. Л. Фріс. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 56. 

3 Кримінальне право України. Загальна частина. Практикум : [навч. посіб.] / 
І. П. Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Матвійчук [та ін.]. – К. : КНТ, 2006. – С. 48. 

4  Недбайло П. Е. Советские социалистические правовые нормы / 
П. Е. Недбайло ; отв. ред. В. Г. Сокуренко. – Львов : Изд-во Львов. ун-та, 1959. – 
С. 61–62; Загородников Н. И. О пределах уголовной ответственности / 
Н. И. Загородников // Советское государство и право. – 1967. – № 7. – С. 44; 
Грошевой Ю. М. Освобождение от уголовной ответственности в стадии судебного 
разбирательства : [учеб. пособ.] / Ю. М. Грошевой. – Х. : Изд-во Харьк. юрид. ин-
та, 1979. – С. 32. 

5  Митрофанов І. І. Протидія злочинності наркозалежних осіб у сфері 
наркообігу: [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих 
О. В., 2008. – С. 170–183. 
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пояснити відсутністю у КК України визначення центрального поняття 
ЗУпКВ – кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин. 
Насправді це виглядає як парадокс, оскільки Закон України, який має 
назву «Закон про кримінальну відповідальність» не містить визначення 
поняття такої відповідальності. Виникає питання – а про що закон? 

Стаття 46 КК Республіки Білорусь законодавчо закріплює всі види 
реалізації кримінальної відповідальності 1 , відповідно до якої 
кримінальна відповідальність реалізується через засудження: 1) із 
застосуванням призначеного покарання; 2) з відстрочкою виконання 
призначеного покарання; 3) з умовним незастосуванням призначеного 
покарання; 4) без призначення покарання; 5) із застосуванням щодо 
неповнолітніх примусових заходів виховного характеру. 

Однак розглянуті види відповідальності не є формами її реалізації. 
З курсу логіки нам відомо, що логічний поділ понять припускає 

дотримання низки необхідних правил. Таким правилами є: 1) поділ має 
бути співрозмірним, тобто загальний обсяг членів поділу повинен 
дорівнювати обсягу поділеного родового поняття; 2) при кожному акті 
поділу необхідно застосовувати лише одну підставу; 3) члени поділу 
повинні взаємовиключати один одного; 4) поділ повинен бути 
послідовним, тобто поділене поняття повинно являти собою 
найближчий рід для членів першого поділу, а члени поділу повинні 
бути безпосередніми видами поділеного поняття. Не можна 
переходити до підвидів, минаючи безпосередні видові поняття2. 

У зв’язку з цим, слід погодитися з точкою зору Р. Р. Галіакбарова, 
який вважає, що будь-яка класифікація може бути побудована за 
єдиною загальною підставою поділу її структурних елементів3. Дійс-
но, ця підстава поділу є неодмінною умовою наукової класифікації. На 
думку І. В. Хоменка, класифікація – це багатоступеневий, послідовний 
поділ обсягу поняття з метою систематизації, поглиблення і отри-
мання нових знань стосовно членів поділу. Результатом класифікації є 
система співпорядкованих понять: подільне поняття є родом, а нові 
поняття (члени поділу) є видами цього роду, видами видів тощо4. 

Завдання класифікації форм реалізації кримінальної 
відповідальності полягає у відображенні порядку протікання 
однорідного процесу втілення у регульовані суспільні відносини 
кримінально-правового впливу як реакції держави на вчинений злочин. 

                                                 
1  Уголовный кодекс республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – № 14. – 
2/1412. 

2 Логика : [учебное пособие] / под ред. Н. П. Лукашевича. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – К. : МАУП, 2003. – С. 92–93. 

3 Галиакбаров Р. Р. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : 
[конспекты лекций и иные материалы] / Р. Р. Галиакбаров. – Краснодар : Изд-во 
Кубан. гос. аграрн. ун-та, 1999. – С. 202. 

4 Хоменко І. В. Логіка для юристів : [підруч.] / І. В. Хоменко. – К. : Юрінком 
Інтер, 2004. – С. 62. 
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Тому, беручи за підставу класифікації критерій – призначення 
покарання, нами пропонуються такі форми реалізації кримінальної 
відповідальності: 1) кримінальна відповідальність, що не пов’язана з 
призначенням винному покарання, а отже без судимості; 
2) кримінальна відповідальність, що пов’язана з призначенням 
покарання та судимістю. Остання має два види: а) кримінальна 
відповідальність, що пов’язана з призначенням покарання, але без його 
реального відбування; б) кримінальна відповідальність, що пов’язана з 
реальним відбуванням призначеного покарання. 

Найбільш дієвою формою реалізації кримінальної 
відповідальності є покарання. Вона полягає у тому, що відносно особи, 
яка вчинила суспільно небезпечне винне діяння, передбачене КК, суд 
виносить обвинувальний вирок, у якому вчинене діяння одержує від 
імені держави негативну правову оцінку (визнається злочином), а 
обвинувачений, визнаний винним у його вчиненні, засуджується та 
йому призначається покарання як найрепресивніший засіб 
кримінально-правового впливу. Відбуття призначеного покарання (як 
повне, так і часткове) тягне за собою специфічний правовий наслідок у 
вигляді судимості. У цій (і тільки в цій) формі реалізації кримінальна 
відповідальність складається з усіх чотирьох своїх елементів: 
1) обов’язку особи, яка вчинила злочин, дати звіт за вчинене перед 
державою в особі суду; 2) із висловленої у судовому вироку негативної 
оцінки вчиненого діяння і засудження особи, яка його вчинила; 3) із 
призначеного винній особі покарання; 4) судимості як правового 
наслідку відбування покарання. Кримінальна відповідальність, 
реалізована в цій формі, припиняється після погашення (зняття) 
судимості. 

Різновидом розглядуваної форми реалізації кримінальної 
відповідальності є призначення покарання зі звільнення від відбування 
покарання з випробуванням (статті 75, 79 і 104 КК) та безумовним 
звільненням від відбування покарання (статті 80 і 106 КК). У цих 
випадках кримінальна відповідальність припиняється (закінчується) 
після закінчення іспитового строку або після остаточного спливу з дня 
набрання чинності обвинувальним вироком певних строків. 

Другою формою реалізації кримінальної відповідальності є 
засудження без призначення покарання (ч. 4 ст. 74 та ч. 1 ст. 105 КК). У 
разі застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного 
характеру кримінальна відповідальність складається з трьох її 
елементів. Останній елемент кримінальної відповідальності – 
судимість – у цьому випадку відсутній. Примусові заходи виховного 
характеру є видом реалізації кримінальної відповідальності лише в 
тому разі, якщо вони застосовуються замість покарання на підставі 
обвинувального вироку суду. Якщо ж суд застосовує їх до 
неповнолітнього, який уперше вчинив злочин невеликої тяжкості або 
необережний злочин середньої тяжкості, при звільненні від 
кримінальної відповідальності або до неповнолітнього, який до 
досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, 
вчинив суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 
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передбаченого Особливою частиною КК (частинами 1 і 2 ст. 97 КК), то 
видом реалізації кримінальної відповідальності вони не є. Кримінальна 
відповідальність при її реалізації у вигляді примусових заходів 
виховного характеру закінчується з реальним виконанням таких 
заходів. 

Таким чином, формами реалізації кримінальної 
відповідальності є порядок втілення у регульовані суспільні відносини 
кримінально-правового впливу як реакції держави на вчинений злочин, 
що виявляється у державному засудженні конкретної особи, визнаної 
винною у вчиненні конкретного суспільно небезпечного діяння, а 
також у передбачених КК України обмеженнях особистого, 
майнового або іншого характеру, чітко визначених обвинувальним 
вироком суду. КК визначає дві форми реалізації кримінальної 
відповідальності: 1) кримінальна відповідальність, що не пов’язана з 
призначенням винному покарання; 2) кримінальна відповідальність, що 
пов’язана з призначенням покарання. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття кримінальної відповідальності.  
2. Охарактеризуйте кримінальну відповідальність як різновид 

юридичної відповідальності.  
3. Які «родові» та «видові» ознаки притаманні кримінальній 

відповідальності?  
4. Які спірні питання щодо кримінальної відповідальності існують 

в науці кримінального права? 
5. Що є підставою кримінальної відповідальності в кримінальному 

праві?  
6. Охарактеризуйте визначення підстави кримінальної 

відповідальності за КК України. 
7. Яку мету переслідує кримінальна відповідальність?  
8. Що таке механізм реалізації кримінальної відповідальності та 

які його складові? 
9 За якими підставами класифікуються кримінальна 

відповідальність на форми? 
10. В яких формах реалізується кримінальна відповідальність 

кримінальній відповідальності?  
 

Рекомендована література 
Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы 

уголовной ответственности и форм ее реализации. Общая часть : [курс 
лекцій] / Л. В. Багрий-Шахматов. – О. : АТ «Бахва». – 1998. – 192 c. 

Багрий-Шахматов Л. В. Уголовная ответственность и наказание / 
Л. В. Багрий-Шахматов. – Минск, 1976. – 383 с. 

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : 
монографія / Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с. 

 253 

Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и её основание в 
советском уголовном праве / Я. М. Брайнин. – М., 1963. – 275 с. 

Вереша Р. В. Поняття та підстава кримінальної відповідальності / 
Р. В. Вереша // Право України. – 2006. – № 12. – С. 98–103. 

Елеонский В. А. Уголовная ответственность и воспитание 
позитивной ответственности личности / В. А. Елеонский. – Рязань, 
1977. – 66 с. 

Козаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и 
здоровья / И. Я. Козаченко. – Томск, 1987. – 211 с. 

Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник] / за 
ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. І. Тація. – Київ – Харків : 
Юрінком Інтер – Право, 2002. – С. 26–33. 

Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна 
частина : [підручник] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – 
С. 82–88. 

Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які 
вчинили злочини : [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. 
ПП Щербатих О.В., 2009. – 488 с. 

Митрофанов І. І. Необхідність розробки механізму реалізації 
відповідальності наукою кримінального права [текст] / 
І. І. Митрофанов // Право і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 173–179. 

Митрофанов І. І. Поняття кримінальної відповідальності 
наркозалежних осіб, які вчинили злочини / І. І. Митрофанов // 
Юридична Україна. – 2007. – № 1. – С. 85–90. 

Митрофанов І. І. Початковий етап механізму правореалізації: 
поняття та його складові / Т. В. Гайкова; І. І. Митрофанов // Юридична 
Україна. – 2007. – № 12. – С. 15–20. 

Митрофанов И. И. К вопросу о понятии уголовной 
ответственности и механизма ее реализации / Митрофанов И. И. // 
Вестник Самарской государственной академии. Серия «Право». – 
2013. – № 1 (13). – С. 117–123. 

Митрофанов И. И. Уголовно-правовое учение о механизме 
реализации уголовной ответственности : [монография] / 
И. И. Митрофанов. – Одесса : Издательство: «Фенікс», 2014. – 448 с.  

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 
України / відп. ред. С. С. Яценко. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К. : 
А.С.К., 2002. – С. 7–8. 

Чистяков А. А. Уголовная ответственность и механизм её 
основания : монография / А. А.Чистяков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, закон 
и право, 2002. – 275 с. 



 254 

ТЕМА 12 Стадії вчинення злочину 
12.1. Поняття стадій вчинення злочину та їх значення. 
12.2. Готування до злочину. 
12.3. Замах на злочин. 
12.4. Закінчений злочин. 
12.5. Добровільна відмова від вчинення злочину. 
 

12.1. Поняття стадій вчинення злочину та їх значення 
Підстава кримінальної відповідальності, положення про яку 

закріплені у ст. 2 КК України, стосується будь-якого злочину 
незалежно від того, закінчений він чи ні. Кваліфікація так званої 
«незакінченої злочинної діяльності», а також особливості 
відповідальності за таку діяльність регламентуються статтями 13–17 
КК України. Приписи цих статей і утворюють основний зміст окремого 
інституту Загальної частини кримінального права України – «стадії 
вчинення злочину»1. 

Питання стадій учинення злочину розроблялися у працях 
А. А. Акопова, Ю. В. Александрова, Є. В. Благова, Ю. В. Гродецького, 
М. Д. Дурманова, В. Д. Іванова, В. Ф. Караулова, Н. Ф. Кузнецової, 
Н. В. Маслак, А. А. Піонтковського, В. В. Скибицького, 
І. С. Тишкевич, А. Н. Трайніна, А. В. Шевчук, С. С. Яценка та інших 
науковців.  

Закінченим злочином є діяння, що містить усі ознаки складу 
злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини 
цього Кодексу (ч. 1 ст. 13 КК), а незакінченим злочином – готування 
до злочину та замах на злочин (ч. 2 ст. 13 КК). ЗУпКВ в Особливій 
частині встановлює покарання за закінчені злочини. Своєрідність 
кожної з названих стадій учинення злочину має знайти відображення у 
формулі кваліфікації з посиланням на відповідну частину ст. 14 чи ст. 
15 КК при «незакінченій злочинній діяльності» і без такого посилення 
у разі вчиненні закінченого злочину2. А. В. Шевчук зазначає, що стадії 
вчинення злочину – це сукупність етапів, що мають самостійне 
юридичне значення, які він проходить послідовно від моменту задуму 
чи підготовчих дій до моменту реалізації злочинного наміру, тобто до 
моменту вчинення діяння з формальним складом або до моменту 
настання злочинних наслідків, що передбачені ЗУпКВ для 
матеріальних складів3.  

                                                 
1 Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак.] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський [та ін.] ; за 
ред. П. С. Матишевського [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 512 с. 

2 Більш докладно про це див.: Теорія кваліфікації злочинів : [підруч.] / за заг. 
ред. Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи. – К. : Вид-во ПАЛИВОДА А.В., 2006. – С. 81–
115. 

3  Шевчук А. В. Стадії вчинення злочину: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / А. В. Шевчук. – К., 2002. – 20 с. 
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Дефініція «стадія вчинення злочину» може бути віднесена лише 
до умисних злочинів, оскільки означає певний етап реалізації умислу 
на вчинення конкретного злочинного діяння, причому вид умислу – 
прямий. Це пов’язано з тим, що при вчиненні необережних злочинів не 
може йтися про реалізацію злочинної самовпевненості чи злочинної 
недбалості, тому що розуміння винним своєї поведінки при вчиненні 
злочинів з необережною формою вини характеризується лише 
можливістю передбачення злочинних наслідків і розрахунком на їх 
ненастанна або відвернення (злочинна самовпевненість) та відсутністю 
усвідомлення суспільної небезпечності діяння і передбачення 
суспільно небезпечних наслідків своєї поведінки (злочинна 
недбалість). Крім того, ЗУпКВ визнає необережні діяння злочином, як 
правило, у разі настання суспільно небезпечних наслідків (наприклад, 
вбивство через необережність – ст. 119 КК), порушення правил безпеки 
руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 
засобами (ст. 286 КК), а тому в цих випадках при ненастанні наслідків 
попередня діяльність особи не може самостійно оцінюватися з точки 
зору кримінального права. 

Не застосовується поняття стадій злочину і щодо діянь, які 
вчиняються з непрямим умислом, оскільки свідоме допущення 
настання злочинних наслідків не може розглядатися як результат 
цілеспрямованих дій: винний усвідомлює який злочин готує, починає 
виконувати або цілком завершує цей злочин і бажає вчинити його. 
Ненастання злочинного наслідку у діяннях, що вчиняються з непрямим 
умислом, виключає відповідальність за замах. Дії суб’єкта в такому 
разі кваліфікуються, виходячи з фактично спричинених наслідків1. 

Отже, суб’єктивна сторона «незакінченої злочинної діяльності» 
характеризується лише злочинів, що вчиняються з прямим умислом. 
Не поширюється поняття «стадія вчинення злочину» і на виявлення 
наміру вчинити злочин, оскільки це лише певна думка особи, а не її 
протизаконна поведінка. Крім того, неприпустимість переслідування за 
думки є конституційно гарантованим положенням, зафіксованим у ст. 
34 Конституції України, а принцип «cogitationis poenam nemo patitur» 
(думки не караються) є загальновизнаним принципом сучасного 
кримінального права. Разом з тим, виявлення наміру у формі погрози 
вчинити злочин чи усного або письмового заклику певної особи до 
невизначеної кількості людей щодо вчинення суспільно небезпечних 
дій може утворювати склад окремого закінченого злочину: такий склад 
утворюють публічні заклики до насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також 
розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (ч. 2 
ст. 109 КК), або погроза вбивством (ст. 129 КК). 

Із суб’єктивної сторони поняття «стадія» вчинення злочину 
пов’язується, насамперед, зі ступенем реалізації злочинного наміру. 

                                                 
1  Науково-практичний коментар КК України / за ред. М. І. Мельника, 

М. І. Хавронюка. – К., 2007. – С. 57. 
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Об’єктивна ж сторона стадії вчинення злочину виражає 
співвідношення фактично вчиненого діяння з передбаченими ЗУпКВ 
ознаками конкретного складу злочину, який мала намір вчинити особа. 
Отже, процес злочинної діяльності на досягнення певного результату 
можна уявити як окремі етапи, кожен з яких має свої об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки і впливає на кваліфікацію дій особи. Це 
уможливлює кваліфікацію вчиненого діяння як закінченого чи 
незакінченого злочину. 

Наявність визначених у КК стадій учинення злочину не означає, 
що всі злочини, які вчиняються із прямим умислом, обов’язково 
проходять всі стадії або що наявність стадій взагалі обов’язкова для 
кожного умисного злочину1. Посягання кваліфікується як готування до 
злочину чи замах на нього лише тоді, коли злочинна діяльність 
перервана на відповідній стадії. Якщо ж злочин продовжується – після 
приготувальних дій вчиняються ті, що оцінюються як замах, або це 
закінчений злочин, то стадії готування до злочину, замаху на нього 
самостійно не кваліфікуються: попередня стадія вчинення злочину 
поглинає більш пізню 2 . У юридичній літературі обґрунтовується 
наявність ієрархії стадій вчинення злочину, сутність якої полягає в 
тому, що кожна нижчестояща стадія є складовою вищестоящої, а будь-
яка вищестояща охоплює нижчестоящу3. Кожне діяння досягає якоїсь 
однієї стадії. Діяння не може досягти одночасно двох стадій його 
вчинення, а тому воно завжди повинно кваліфікуватися за найвищою 
стадією його завершеності4. 

Таким чином, стадії вчинення злочину – це передбачені КК 
України етапи готування та безпосереднього вчинення умисного 
злочину, які різняться між собою за характером дій, моментом їх 
припинення, обсягом реалізації умислу та ступенем суспільної 
небезпечності. КК розрізняє три стадії злочину: 1) готування до 
злочину (ст. 14 КК); 2) замах на злочин (закінчений та незакінчений 
(ст. 15 КК); 3) закінчений злочин (ст. 13 КК). 

 
12.2. Готування до злочину 
Сутність стадії готування до злочину полягає в тому, що особа 

створює сприятливі умови для подальшого вчинення злочину. За 

                                                 
1  Здравомыслов Б. В. Стадии совершения умышленного преступления / 

Б. В. Здравомыслов. – М. : ВЮЗИ, 1960. – С. 5. 
2 Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : [навч. посіб.] / 

В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с. 
3  Див.: Коржанский Н. И. Иерархия уголовно-правовых институтов / 

Н. И. Коржанский // Проблемы применения правовых норм на предварительном 
следствии : сб. науч. трудов. – Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1982. – С. 64–65. 

4 Коржанський М. Й. Зазнач. праця. – С. 65; Ребане И. А. О соучастии на 
стадии предварительной преступной деятельности (вопросы квалификации) / 
И. А. Ребане // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та: Труды по правоведению. – 
Вып. 696. – Тарту, 1985. – С. 5. 
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обсягом такі умови мають бути суттєвими, тому що незначне сприяння 
майбутньому злочину за ступенем суспільної небезпечності може не 
досягти рівня, з яким законодавець у ст. 11 КК пов’язує наявність 
кримінально караного делікту. Тому реалізовуватися кримінальна 
відповідальність може лише за готування до вчинення середньої 
тяжкості, тяжкого та особливого тяжкого злочинів. Готування до 
вчинення злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної 
відповідальності (ч. 2 ст. 14 КК України). 

Готування до вчинення злочину слід розглядати у двох аспектах: 
1) як стадію вчинення прямоумисного злочину та 2) як самостійний 
вид злочину. При цьому готування вважається стадією злочину тоді, 
коли особа вчинила після нього замах на злочин або закінчений злочин. 
У такому разі воно поглинається наступною стадією злочину і таким 
чином не тягне за собою самостійної кримінально-правової оцінки. У 
разі ж, якщо реалізація злочинного наміру особи припинилася на стадії 
створення умов для вчинення злочину, готування є самостійним видом 
злочину1. 

Своєрідність цієї стадії полягає в тому, що дії, які утворюють 
готування до злочину, знаходяться поза межами об’єктивної сторони 
складу того злочину, який має намір вчинити особа. Хоча існують і 
інші думки з цього приводу 2 . Фактично ж учинені дії можуть 
розцінюватися як готування до злочину лише за умов, що вони 
спрямовані на вчинення конкретного суспільно небезпечного діяння, 
передбаченого статтею або частиною статті Особливої частини КК (не 
може бути готування до злочину «взагалі»). Однак трапляються 
випадки, коли готування до конкретного злочину містить, по суті, 
склад закінченого іншого злочину. Наприклад, незаконне носіння, 
зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут 
вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових 
припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без 
передбаченого законом дозволу для того, щоб використати її в 
майбутньому для вчинення вбивства. У цьому разі незаконне 
поводження зі зброєю кваліфікується за ч. 1 ст. 263 КК (як склад 
закінченого злочину) і одночасно є стадією готування до умисного 
вбивства (ч. 1 ст. 14 і відповідна частина ст. 115 КК) – тут є сукупність 
злочинів. 

З огляду на те, що стадії злочину – це певний етап реалізації 
злочинного наміру, то із суб’єктивної сторони готування до злочину 
характеризується лише умисною формою вини, і вид умислу у такому 
разі буде тільки прямий. Готуванням до злочину визнаються лише такі 
дії особи, які зупинені або припинені нею з причин, що не можуть 
визнаватися добровільною відмовою від доведення злочину до кінця, 

                                                 
1 Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право 
і кримінологія; кримінально-виконавче право» / Н. В. Маслак. – Х., 2005. – С. 7. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 158. 
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оскільки добровільна відмова є фактично припиненням готування до 
злочину при усвідомленні винною особою можливості закінчення 
злочину. За своєю сутністю готування є невдалим злочином з 
нереалізованим наміром. 

Готування до злочину – це стадія вчинення злочину, яка 
відповідно до ст. 14 КК визначається як підшукування або 
пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або 
змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне 
створення умов для вчинення злочину. 

Кожна з названих дій утворює самостійну форму готування до 
злочину: 1) підшукування засобів чи знарядь; 2) пристосування засобів 
чи знарядь для вчинення злочину; 3) підшукування співучасників або 
змова на вчинення злочину; 4) усунення перешкод; 5) інше умисне 
створення умов для вчинення злочину1. 

У перших двох видах готування до злочину фігурують засоби та 
знаряддя вчинення злочину: засоби вчинення злочину – це будь-які 
предмети, які полегшують його вчинення (наприклад, підроблені 
документи при вчиненні шахрайства; транспортні засоби, що 
використовуються для перевезення викраденого або самих винних осіб 
з місця вчинення злочину; наркотичні засоби та сильнодіючі речовини, 
якщо вони використані з метою полегшити вчинення злочину, а не на 
умисне спричинення шкоди здоров’ю або позбавлення життя 
потерпілого); знаряддя – будь-які предмети, які безпосередньо 
використовуються для вчинення злочину (наприклад, холодна та 
вогнепальна зброя заводського вироблення або виготовлення обрізу з 
мисливської рушниці для вчинення розбійного нападу; використання 
«фінського» ножа для нанесення тілесних ушкоджень тощо). Тобто 
знаряддями вчинення злочину визнаються предмети, які за своїми 
об’єктивними характеристиками можуть бути використані для 
вчинення злочину, незалежно від того, чи мають вони такі 
характеристики самі по собі, чи були спеціально пристосовані для 
цього винною особою. Ті ж самі транспортні засоби можуть бути 
знаряддями вчинення злочину, якщо вони використані, наприклад, для 
вчинення умисного вбивства або як таран з метою проникнення у 
приміщення для вчинення викрадання. 

Підшукування засобів чи знарядь для вчинення злочину – це 
будь-які дії з придбання, отримання, тимчасового позичення, купівлі, 
пошуку засобів чи знарядь для вчинення злочину тощо. Спосіб 
підшукування засобів чи знарядь може бути як законним, так і 
незаконним. 

Пристосування засобів чи знарядь для вчинення злочину – це 
будь-які дії, спрямовані на виготовлення або зміну предметів, 
внаслідок чого вони стають придатними або зручнішими і 

                                                 
1 Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак.] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський [та ін.] ; за 
ред. П. С. Матишевського [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 512 с. 
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ефективнішими для відповідного застосування. Це може бути: 
переробка певних предметів для надання їм портативності, нових 
якостей або посилення певних властивостей (виготовлення обрізу з 
мисливської гладкоствольної зброї, переробка газового пістолета для 
стрільби бойовими патронами тощо). 

Підшукування співучасників – це дії, спрямовані на підбір осіб 
(виконавця (співвиконавця), організатора, підбурювача чи посібника) 
для спільного вчинення злочину. 

Змова на вчинення злочину – це згода двох або більше осіб у 
спільному вчиненні злочину (створення групи, розробка та складання 
плану вчинення злочину із визначенням обов’язків учасників групи, 
розподіл ролей тощо). 

Усунення перешкод, що заважають вчиненню злочину, реалізації 
злочинного наміру, а також інше умисне створення умов для 
вчинення злочину полягає у вчиненні різноманітних дій, що у 
подальшому полегшать вчинення конкретного злочину (ліквідація 
перепон, які заважають вчиненню злочину, створення додаткових 
можливостей для вчинення злочину – підготовка місця вчинення 
злочину, сховища для приховування викраденого тощо). Поняттям 
«інше умисне створення умов для вчинення злочину» охоплюються всі 
можливі підготовчі дії, що не конкретизуються законодавцем через 
їхню найбільшу поширеність. 

Готування до злочину за функціональною роллю буває двох видів: 
1) готування, без якого взагалі неможливо вчинити злочин. Так, не 
маючи викрадених чи підроблених ключів або знарядь зламу, 
неможливо вчинити крадіжку грошей із сейфа; неможливо позбавити 
людину життя на відстані, не маючи вогнепальної зброї тощо; 2) усі 
інші готування, які створюють сприятливі суттєві умови для вчинення 
злочину. 

Таким чином, готування до злочину можливе майже в усіх 
умисних злочинах, що вчиняються з прямим умислом. В окремих 
випадках дії, що з точки зору їх загального кримінально-правового 
змісту (за ч. 1 ст. 14 КК України) є готуванням до злочину, 
законодавець може визнати закінченим злочином. Типовий приклад – 
бандитизм у формі організації озброєної банди з метою нападу на 
підприємства, установи, організації чи на окремих осіб (ст. 257 КК). У 
таких випадках, незважаючи на те, що особа (член банди) вважає свої 
дії лише готуванням до злочину (конкретного нападу), вона буде нести 
кримінальну відповідальність за закінчений злочин. 

 
12.3. Замах на злочин 
Частина 1 ст. 15 КК визначає, що замахом на злочин є вчинення 

особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо 
спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною 
статтею ОЧ КК, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з 
причин, що не залежали від її волі. 

Замах на злочин має свої об’єктивні і суб’єктивні ознаки, які в 
сукупності характеризують склад цієї стадії вчинення злочину і дають 
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змогу відмежувати замах на злочин від інших стадій вчинення злочину. 
Так, на відміну від готування до злочину при замаху діяння об’єктивно 
і суб’єктивно безпосередньо спрямоване на об’єкт, що охороняється 
кримінальним правом, створює йому загрозу1. 

При замаху на злочин за мінімальною граничною 
характеристикою особа із об’єктивної сторони, принаймні, розпочинає 
вчинення дій, передбачених диспозицією відповідної статті ОЧ КК. За 
максимальною граничною характеристикою ці дії можуть мати і значні 
виміри за обсягом і тривалістю, однак у кожному конкретному випадку 
вони не можуть утворити закінчений злочин. Ознакою, що найчіткіше 
відмежовує замах від закінченого злочину, є неповне виконання 
об’єктивної сторони вчиненого діяння: винному не вдається або 
досягти злочинного результату, до якого він прагне, або виконати дії, 
необхідні для вчинення суспільно небезпечного посягання. Саме 
незавершеність дій, відсутність хоча б однієї з необхідних ознак 
об’єктивної сторони є підґрунтям для виокремлення замаху в 
самостійну стадію. Наприклад, при замаху на убивство потерпілому 
спричинені тяжкі тілесні ушкодження. У такому разі винна особа 
нестиме відповідальність не за умисні тяжкі тілесні ушкодження, а за 
замах на умисне вбивство, оскільки спрямованість умислу була на 
позбавлення життя потерпілого, смерть якого не настала з незалежних 
від волі винного причин. Так, замах на вбивство, внаслідок якого 
потерпілий втратив здатність самостійно обслуговувати себе, більш 
суспільно небезпечний, ніж замах на вбивство (невдалий постріл повз 
потерпілого), що не спричинив будь-якої шкоди здоров’ю потерпілого. 
У такому разі факт настання не тих наслідків, що очікувалися, 
враховуються при обранні кримінально-правового засобу впливу.  

Із об’єктивної сторони замах на злочин також відрізняється від 
інших стадій вчинення злочину. Так, від стадії готування замах на 
злочин відрізняється тим, що діяння, які його утворюють, входять до 
об’єктивної сторони того складу закінченого злочину, який хотів 
вчинити суб’єкт, а дії, що утворюють готування до злочину, 
знаходяться поза межами об’єктивної сторони такого злочину. Якщо 
стадію закінченого злочину законодавець пов’язує з настанням певних 
суспільно небезпечних наслідків, специфічність замаху на такий 
злочин може полягати в тому, що при фактичному виконанні всіх дій, 
які входять до об’єктивної сторони складу цього злочину, суспільно 
небезпечні наслідки не настали з незалежних від винного причин. 
Отже, необхідно, щоб: 1) такі наслідки входили до об’єктивної сторони 
складу злочину, який хотів вчинити суб’єкт; 2) такі наслідки не 
настали з причин, які не залежать від волі винного. 

Із суб’єктивної сторони замах на злочин знаходить певний обсяг 
реалізації злочинного умислу, але завжди неповний, оскільки через ті 

                                                 
1 Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак.] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський [та ін.] ; за 
ред. П. С. Матишевського [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 512 с. 
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самі незалежні від винного причини, всупереч його бажанню мета 
вчинення злочину залишається недосягнутою. Замах на вчинення 
злочину можливий не в кожному злочині, що вчиняється з прямим 
умислом. Ця можливість зумовлюється особливостями конструкції 
об’єктивної сторони складів певних злочинів, тому, насамперед, замах 
можливий в усіх злочинах із матеріальним складом (крадіжка, 
вбивство тощо). Замах у злочинах із формальним складом можливий 
лише тоді, коли злочин вчиняється шляхом кількох дій, що послідовно 
виконуються, або тоді, коли між початком і закінченням злочинного 
діяння можливий розрив у часі. Наприклад, при пропозиції, обіцянці 
або наданні службовій особі неправомірної вигоди. 

На відміну від готування до злочину, при вчиненні замаху на 
злочин можливі всі види прямого умислу, в тому числі і афектований. 
Так, якщо суб’єкт, перебуваючи в стані сильного душевного 
хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного 
насильства з боку потерпілого, вистрелив, але не влучив у потерпілого 
або смерть потерпілого не настала завдяки своєчасно наданій медичній 
допомоги, то в його діях буде склад замаху на умисне вбивство в стані 
сильного душевного хвилювання (ч. 2 ст. 15, ст. 116 КК України). 

Кримінальний кодекс розрізняє закінчений і незакінчений замах 
на злочин. В основу такого поділу покладені суб’єктивні критерії, 
змістом яких є усвідомлення особою ступеня завершеності дій, що 
вчиняються. Так, відповідно до ч. 2 ст. 15 КК замах на вчинення 
злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала 
необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було 
закінчено з причин, які не залежали від її волі. Наприклад, при 
вчиненні умисного вбивства винна особа нанесла чотири ножові 
поранення в область серця та печінки потерпілого і, вважаючи його 
мертвим, залишила на місці вчинення злочину. Завдяки своєчасно 
наданій медичній допомозі – декілька хірургічних операцій – життя 
потерпілого було врятоване. У цьому випадку має місце закінчений 
замах на умисне вбивство, оскільки при виконанні всіх дій, що входять 
до об’єктивної сторони цього злочину, суспільно небезпечні наслідки 
не настали з причин, що не залежали від волі винного. 

Згідно із ч. 3 ст. 15 КК замах на вчинення злочину є незакінченим, 
якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, 
які вважала необхідними для доведення злочину до кінця. У цьому 
випадку мова йде про вимушене зупинення злочинної діяльності, а не 
про добровільну відмову від вчинення злочину, оскільки причини 
припинення злочину не залежали від волі винного. Наприклад, при 
вчиненні крадіжки чужого майна з проникненням у приміщення крадій 
не зміг відімкнути підробленими ключами замок у дверях до квартири і 
змушений був припинити свої дії. Як бачимо, причина відмови від 
доведення злочину до кінця в цьому випадку також не залежала від 
волі винного. 

У науці кримінального права розрізняють замах на непридатний 
об’єкт і замах непридатними засобами. Поняття «непридатний об’єкт», 
як і його аналоги («нереальний об’єкт» або «відсутній об’єкт») є 
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умовними. Замах на непридатний (відсутній) об’єкт – це випадки, коли 
особа посягає на відсутній предмет кримінально-правової охорони. 
Наприклад, особа з метою крадіжки грошей зламує банкомат 
Приватбанку, однак у ньому не виявляється грошей; кишеньковий 
злодій проникає в кишеню піджака потерпілого і викрадає порожній 
гаманець. При замаху на непридатний (відсутній) об’єкт особа несе 
кримінальну відповідальність за правилами про замах на злочин. 
Фактична ж помилка щодо об’єкта посягання може вплинути лише на 
обрання судом засобу кримінально-правового впливу на особу, яка 
вчинила такий замах. 

При вчиненні замаху на злочин з використанням непридатних 
засобів або знарядь також має місце фактична помилка суб’єкта, але 
вже щодо засобів чи знарядь, застосування яких завдяки їхній 
непридатності не може спричинити настання злочинного результату. 
Замах з непридатними знаряддями або засобами – різновид фактичної 
помилки суб’єкта, що тягне відповідальність на загальних підставах, 
оскільки при цьому особа виявляє свою суспільну небезпеку, а шкода 
не настає лише у зв’язку з помилкою при використані засобів чи 
знарядь вчинення злочинного діяння. 

 
12.4. Закінчений злочин 
ЗУпКВ характеризує стадії вчинення злочину, починаючи з його 

завершальної стадії, тобто зі стадії закінчення злочину (ч. 1 ст. 13 КК 
України). Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі 
ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею 
(частиною статті) Особливої частини КК України. Визначення 
моменту закінчення злочину має істотне практичне значення, оскільки 
від нього залежить правильна кваліфікація вчиненого. Так, одні 
злочини вважаються закінченими лише при настанні передбачених 
нормою Особливої частини КК злочинних наслідків (наприклад, 
злочини, покарання за які встановлено ст.ст. 115, 121, 122, 125, 185, 
286 КК України та ін.), інші – з моменту вчинення самого суспільно 
небезпечного діяння незалежно від настання суспільно небезпечних 
наслідків (ст. 111, 114, 146, 368, 369 КК України тощо). 

У разі, якщо законодавець включає суспільно небезпечні наслідки 
як обов’язкову ознаку об’єктивної сторони, вимагає їхнього 
фактичного настання для визнання злочину закінченим, такі склади 
злочинів у науці кримінального права називаються матеріальними1. 
Склади ж злочинів, що вважаються закінченими з моменту вчинення 
зазначеної в законі дії чи бездіяльності, незалежно від настання 
суспільно небезпечних наслідків, називаються формальними. Такий 
поділ складів злочинів залежно від їхнього конструювання в нормах 
Особливої частини КК на матеріальні і формальні є практично 

                                                 
1 Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак.] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський [та ін.] ; за 
ред. П. С. Матишевського [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – С. 249–250. 
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необхідним і повністю себе виправдує, оскільки сприяє правильному 
визначенню моменту закінчення злочину, а отже, вирішенню питання 
про відмежування закінченого злочину від незакінченого. 

У формальних складах злочину момент закінчення злочини також 
може бути різним. Так, для одних складів достатньо вчинення 
конкретного суспільно небезпечного діяння, передбаченого відповідної 
нормою. Зокрема злочин – прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою – вважається 
закінченим з моменту прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати 
таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення 
такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи 
надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з 
використанням наданої їй влади чи службового становища; для 
закінчення цього злочину не має значення наступили чи ні які-небудь 
шкідливі наслідки небезпечних дій винного. Для інших формальних 
складів досить факту організаційної діяльності, що ще не знайшла 
свого відображення в конкретному посяганні на охоронюваний ЗУпКВ 
об’єкт. Так, бандитизм вважається закінченим злочином уже з моменту 
створення озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, 
організації чи на окремих осіб. 

Окремі вчені такі склади злочинів називають «усіченими», 
оскільки вони, на їх думку, не мають повного складу злочину. Однак 
використання терміну «усічений» неприйнятне, адже кожен склад 
злочину завжди «повний», має всі чотири елементи1. А. П. Козлов з 
цього приводу зазначає, що виокремлення формальних та матеріальних 
складів злочинів відбувається на підставі наявності чи відсутності 
суспільно небезпечного наслідку як ознаки об’єктивної сторони складу 
злочину. Разом з тим виділення усіченого складу злочину відбувається 
залежно від стадії вчинення злочину, на якій злочин вважається 
закінченим. Отже, виділення формальних, матеріальних та усічених 
складів злочинів відбувається за двома різними критеріями. В 
класифікації одного рівня такий підхід є алогічним. У цьому випадку 
бракує ще одного елемента, який би включав у себе злочини з 
формальним та усіченим складом. Необхідно створити дворівневу 
класифікацію. На думку А. П. Козлова, на першому рівні склади 
злочинів можна поділити на матеріальні та нематеріальні, а на 
другому – нематеріальні включатимуть формальні та усічені склади 
злочинів. У такому випадку матеріальні та нематеріальні склади 
злочинів виділятимуться за ознакою наявності чи відсутності суспільно 
небезпечного наслідку як ознаки об’єктивної сторони. Нематеріальні ж 
склади злочинів поділятимуться на формальні та усічені за ознакою 
стадії, на якій злочинне діяння вважається закінченим2. 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – C. 94–95. 
2 Козлов А. П. Понятие преступления / А. П. Козлов. – С.-Пб. : Юридический 

центр Пресс, 2004. – С. 796–979. 
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У матеріальних складах злочинів злочинні наслідки майже завжди 
вказуються у тексті норми. Однак іноді законодавець їх не вказує, 
маючи на увазі їх як необхідні контекстуально. Наприклад, ст. 186 КК 
визначає грабіж як відкрите викрадення чужого майна, не вказуючи, 
що він спричиняє майнову шкоду потерпілому. Наявність такого 
наслідку як необхідної ознаки складу грабежу визначається шляхом 
тлумачення закону, у тому числі судовою практикою. Так, ПВСУ у 
абзацах 1 і 2 п. 4 Постанови «Про судову практику у справах про 
злочини проти власності» від 6 листопада 2009 р. № 10 зазначив, що 
грабіж потрібно вважати закінченими з моменту, коли винна особа 
вилучила майно і мала реальну можливість розпоряджатися чи 
користуватися ним. Якщо особа, яка протиправно заволоділа майном, 
такої реальної можливості не мала, її дії слід розглядати залежно від 
обставин справи як закінчений чи незакінчений замах на вчинення 
відповідного грабежу.  

Значний проміжок часу, що може бути між моментами виконання 
злочинних дій i настання злочинних наслідків, на визначення моменту 
закінчення злочину не впливає. Наприклад, відомий випадок, коли 
батько, який залишив сім’ю, спробував ухилитися від сплати аліментів 
на маленького сина шляхом його вбивства з використанням повільно 
діючої отрути. Хоч смерть хлопчика настала лише через три роки, 
батька було засуджено за умисне вбивство при обтяжуючих 
обставинах1. 

Злочини, склади яких містять альтернативні, різні за ступенем 
суспільної небезпечності, способи вчинення злочину, або (і) 
альтернативні, теж різні за ступенем суспільної небезпечності злочинні 
наслідки та одну спільну санкцію, мають особливості визначення 
моменту закінчення. Для встановлення складу закінченого 
необережного злочину досить наявності в діях особи одного з найменш 
небезпечних способів вчинення злочину і найменшого за розміром 
передбаченого законом злочинного наслідку. Це стосується й умисних 
злочинів, якщо умисел був прямим альтернативним або 
неконкретизованим і включав досягнення серед інших наслідків і 
спричинення найменшого за розміром наслідку, а також якщо був 
простим конкретизованим і стосувався досягнення лише найменшого 
за розміром злочинного наслідку. При непрямому умислі, де діяння 
кваліфікується за фактично заподіяними наслідками, необхідно, щоб 
заподіяний наслідок охоплювався передбаченням винної особи. 

Спостерігаються й складніші прояви поєднання кримінально 
караного діяння та зумовлених ним суспільно небезпечних наслідків, 
де так званий основний склад злочину, у якому повністю реалізовано 
умисел винної особи, згодом переростає у кваліфікований склад цього 
злочину. Таке переростання відбувається внаслідок складнішого 

                                                 
1 Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак.] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський [та ін.] ; за 
ред. П. С. Матишевського [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 512 с. 
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механізму спричинення похідних злочинних наслідків у вигляді 
вимушено детермінованих поведінкою винного дій потерпілого та 
наслідків цих дій. Наприклад, зґвалтування, що спричинило особливо 
тяжкі наслідки у вигляді самогубства потерпілої (потерпілого) (ч. 4 
ст. 152 КК). У цьому разі закінчене зґвалтування перетворюється у 
похідний його кваліфікованіший вид внаслідок детермінованих винним 
дій потерпілої (потерпілого), яка покінчила (покінчив) життя 
самогубством. При цьому відповідальність за такі наслідки настає 
лише у разі, якщо винний міг і повинен був передбачити такий 
розвиток події. Вказана детермінація може відбуватися безпосередньо 
під час вчинення злочину. Так, винна особа намагається зґвалтувати 
цнотливу дівчину за таких обставин, коли вона позбавлена можливості 
захистити себе і, вважаючи за краще покінчити з собою, ніж бути 
збезчещеною вистрибує з вікна багатоповерхового будинку і гине. 
Оскільки у цьому випадку злочин не було доведено до кінця, його слід 
кваліфікувати як замах на зґвалтування, що спричинило особливо 
тяжкі наслідки за ст. 15 і ч. 4 ст. 152 КК України. 

 
12.5. Добровільна відмова від вчинення злочину 
Добровільна відмова свідчить про повну або часткову втрату 

особою суспільної небезпечності і спричиняє три види альтернативних 
(сукупних) правових наслідків: а) особа не підлягає кримінальній 
відповідальності за добровільно полишені готування до злочину чи 
замах на нього; б) особа відповідає за самостійний закінчений злочин, 
утворений готуванням до добровільно полишеного злочину; в) обсяг 
відповідальності зменшується, якщо добровільно полишений замах 
завдав шкоди іншому об’єкту, що охороняється законом, і це утворює 
склад іншого закінченого злочину. Такий замах кваліфікується не з 
урахуванням спрямованості умислу, а лише з урахуванням фактично 
заподіяної шкоди іншому об’єкту, що охороняється законом. Тут 
відбуваються законодавча «зміна» об’єктів посягання та законодавча 
трансформація вчиненого замаху в інший, менш тяжкий злочин1. 

Добровільна відмова від доведення злочину до кінця виражається 
у свідомому акті, спрямованому на полишення злочинної діяльності. 
При добровільній відмові припиняється вчинення об’єктивної сторони 
злочину, а також втрачається умисел на вчинення злочину. Отже, в діях 
особи відсутній склад злочину 2 , а отже юридичного факту для 
реалізації відносно неї засобів кримінальної відповідальності немає. 

Добровільна відмова від учинення злочину – це добровільне та 
остаточне припинення розпочатої діяльності при усвідомленні наявної 

                                                 
1 Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. для студентів 

юрид. вузів і фак.] / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський [та ін.] ; за 
ред. П. С. Матишевського [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 512 с. 

2 Шевчук А. В. Стадії вчинення злочину : автореф. дис. канд. юрид. наук : 
спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / А. В. Шевчук. – К., 2002. – С. 16. 
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можливості її успішного завершення. На думку Ю. В. Гродецького, 
добровільна відмова – це припинення внаслідок прийнятого особою 
остаточного рішення і за своєю волею початого злочину при 
усвідомленні можливості доведення його до кінця1. Особа безумовно і 
назавжди полишає готування до злочину або замах на нього. 
Добровільність полягає у відмові від доведення злочину до кінця з 
власної волі, тобто без фізичного та психічного примусу з боку іншої 
особи. Тимчасова відмова від доведення злочину до кінця, перерва у 
вчиненні або його призупинення не створюють добровільної відмови 
від вчинення злочину, оскільки не припиняється загроза, небезпека 
заподіяння шкоди об’єкту, який охороняється ЗУпКВ. Наприклад, 
особа, яка усвідомлювала, що не зможе відчинити двері у квартиру тим 
інструментом, що є у неї, і припиняє розпочатий злочин, щоб принести 
інший інструмент, не може бути визнано як добровільна відмова від 
крадіжки. Добровільна відмова характеризується специфічними 
факторами, що мають певні суб’єктивні та об’єктивні межі. 

Суб’єктивні межі пов’язуються з наявністю в особи усвідомлення 
можливості довести злочин до кінця. Особа вважає, що причини 
(обставини), які вона не в змозі перебороти (подолати) для закінчення 
початого нею злочину, відсутні і їй вдасться в цих конкретних умовах 
його завершити. Наприклад, винний з метою зґвалтування довів 
потерпілу до безпорадного стану, застосувавши алкогольні напої або 
наркотики і, усвідомлюючи, що він може безперешкодно довести 
злочин до кінця, пожалів жертву і відмовився від продовження 
злочину. Практика Верховного Суду України в таких справах виходить 
з того, що для визнання відмови від зґвалтування добровільною 
потрібно встановити, що особа, маючи реальну можливість довести 
цей злочин до кінця, відмовилася від цього і з власної волі припинила 
злочинні дії. Причини виникнення перепон чи їх нездоланності є 
факторами, незалежними від винної особи. Ними, можуть бути, 
наприклад, неспроможність насильника щодо подолання опору 
потерпілим чи не завершення злочину через фізіологічні причини2, 
втрата чи непридатність знарядь учинення злочину, різні зміни 
обстановки вчинення злочину. 

Остаточність полишення готування до злочину або замаху на 
злочин означає безумовну і безповоротну відмову від доведення 
злочину до кінця, тобто дійсну відмову особи від вчинення задуманого 
нею злочину і відсутність умислу продовжити його в майбутньому. 
Можлива добровільна відмова лише щодо злочину, який вчиняється з 

                                                 
1  Гродецький Ю. В. Добровільна відмова при співучасті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. В. Гродецький. – Х., 2002. – 
20 с. 

2 Див.: Абз. 2 п. 13 Постанови ПВСУ від 30 травня 2008 р. № 5 «Про судову 
практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості 
особи». 
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прямим умислом. Мотиви при цьому можуть бути різними: жалість до 
потерпілого, страх відповідальності тощо. 

Об’єктивні межі добровільної відмови від вчинення злочину 
визначаються станом незавершеності злочину. Добровільна відмова від 
злочину можлива тільки в незакінченому злочині, лише до моменту 
закінчення злочину, оскільки тільки в цьому разі особа може 
ліквідувати створену нею небезпеку заподіяння шкоди об’єкту, який 
охороняється ЗУпКВ. Добровільна відмова виключається на стадії 
закінченого злочину, оскільки є всі елементи складу злочину і 
відмовитися від завершеного посягання вже неможливо, воно 
незворотне. 

Добровільна відмова у злочинах із формальним складом можлива 
лише на стадіях готування і незакінченого замаху. У злочинах із 
матеріальним складом, який передбачає злочинні наслідки як 
обов’язкові, в окремих випадках добровільна відмова можлива і на 
стадії закінченого замаху. У деяких із цих злочинів, наприклад, в 
умисних вбивствах, між злочинними діями та їх наслідками (настання 
смерті іншої людини) може минути певний проміжок часу через 
повільний розвиток причинового зв’язку. Це утворює для винної особи 
можливість контролювати причиновий зв’язок та, нейтралізувавши 
його, відвернути або не допустити настання злочинного наслідку – 
смерті. 

При готуванні та незакінченому замаху добровільна відмова 
передбачає утримання від продовження злочинних дій. Якщо ж замах 
закінчений, але між вчиненням діяння та настанням шкідливих 
наслідків минув певний проміжок часу, а розвиток причинового зв’язку 
особа ще контролює, то добровільна відмова може здійснитися лише 
шляхом активних відвертаючих дій. Відвертаючі дії полягають у такій 
нейтралізації причинового зв’язку, що здійснюється самим винним чи 
за допомогою інших осіб, які фактично відвернули загрозу та реальне 
заподіяння шкоди об’єкту злочину. Наприклад, особа з метою вбивства 
ввела потерпілому повільно діючу отруту, а потім, відмовившись від 
вбивства, сама чи за допомогою лікаря знешкодила отруту в організмі і 
відвернула смерть потерпілого. Успішне відвернення смерті звільняє 
особу від відповідальності за замах на злочин, але не виключає 
можливості притягнення до кримінальної відповідальності за 
заподіяння тілесних ушкоджень потерпілому. Невдале відвернення 
тягне відповідальність за закінчений злочин при можливому 
пом’якшенні покарання на підставі п. 2 ч. 1 ст. 66 КК. 

Розглядувана межа добровільної відмови цілком відповідає 
поняттю незавершеності злочину в розумінні ст. 17 КК, 
конструктивною ознакою якої є наявність реальної можливості 
відвернути настання шкідливих наслідків до закінчення злочину, що 
цілком можливе і тоді, коли особа ще контролює причиновий зв’язок і 
спроможна його нейтралізувати. Цих критеріїв дотримуються 
більшість учених і судова практика. Об’єктивні межі добровільної 
відмови визначаються й іншими факторами: способом вчинення 
злочину, місцем, часом, обставинами, знаряддями і засобами вчинення 
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злочину, фізичною силою, станом здоров’я винного тощо. У цілому 
вони мають створювати об’єктивну можливість успішного доведення 
злочину до кінця. 

Межі добровільної відмови в окремих випадках можна визначити 
остаточно лише за допомогою деяких об’єктивно-суб’єктивних 
факторів, зокрема: фізичного або психологічного стану винної особи, 
який не перешкоджає діяти інтенсивно і цілеспрямовано при вчиненні 
злочину або не паралізує волю; усвідомлення наявності таких 
перешкод при доведенні злочину до кінця, які вона може і згодна 
здолати; усвідомлення наявності таких невигідних для винної особи 
наслідків від вчинення злочину (наприклад, неминучої 
відповідальності), які вона згодна сприйняти. При негативному 
значенні цих факторів відмова від вчинення злочину буде вимушеною. 
Так, особа не доводить злочин до кінця внаслідок стресового стану чи 
страху, що тимчасово паралізує її волю, позбавляє можливості 
інтенсивно або цілеспрямовано діяти під час вчинення злочину чи 
внаслідок раптової втрати сил, відповідної координації рухів або їх 
інтенсивності, втрати свідомості від вживання ліків, алкоголю, 
наркотиків тощо. 

Добровільна відмова співучасників від учинення злочину 
оцінюється за критеріями ст. 17 КК, однак, має особливості, зумовлені 
функціональною роллю співучасника. Така відмова стосується дій 
лише того співучасника, який до них вдався. Проте не виключається 
можливість спільного добровільного полишення співучасниками 
злочину, що вчиняється, або відвернення його наслідків. Організатор і 
підбурювач можуть вжити заходів щодо полишення злочинних дій 
виконавцем або співвиконавцем злочину. Пособник злочину має до 
здійснення замаху сповістити виконавця та організатора злочину про 
свою відмову від участі у злочині або ж ліквідувати (нейтралізувати) 
створені ним умови щодо вчинення певного злочину чи вчасно 
сповістити органи влади про злочин, який готується. Відмова 
виконавця (співвиконавця) полягає в утриманні від виконання чи 
продовження злочинних дій або у відверненні настання шкідливих 
наслідків закінченого замаху на злочин. 

Добровільна відмова співучасника може відбуватися і як 
застосування необхідної оборони щодо виконавця, співвиконавця чи 
іншого співучасника, який відмовляється припинити розпочатий замах 
на злочин, примушує виконавця (співвиконавця) до продовження 
злочину чи перешкоджає відвернути неминучі шкідливі наслідки 
закінченого замаху. До необхідної оборони вправі вдаватися і особа, 
яка відмовилася від злочину на стадії закінченого замаху, але створила 
сприятливі умови для вчинення злочину, що намагається використати 
або використовує інша особа. Наприклад, тоді, коли особа 
нейтралізувала охоронну сигналізацію магазину, розбила вітрину, а 
потім відмовилася від вчинення крадіжки і залишилася охороняти 
магазин від можливих крадіїв, а ті невдовзі з’явилися і намагалися 
вчинити крадіжку. 

Від добровільної відмови слід відрізняти дійове каяття – 
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діяльність особи після вчинення закінченого злочину або закінченого 
замаху, що не дав бажаного наслідку, яка також може бути спрямована 
на відвернення тяжкіших наслідків. Відвернення більш тяжких 
наслідків закінченого злочину полягає у недопущені настання похідних 
тяжкіших наслідків, які можуть перетворити вчинене у тяжкіший 
злочин, наприклад, у тому, щоб завідоме залишення особи в 
небезпечному для життя стані (ч. 1 ст. 135 КК) не спричинило смерті 
потерпілого (ч. 2 ст. 135 КК). 

Відвернення тяжкіших наслідків закінченого замаху на злочин, 
який не дав бажаного результату, дістає вияв у тому, що винна особа 
лише після втрати можливості досягти зазначеного результату 
відвертає настання інших можливих наслідків замаху. Наприклад, 
пострілом із метою вбивства винний тяжко поранив потерпілого, а 
потім надав йому медичну допомогу тощо. Таке відвернення 
шкідливих наслідків не охоплюється ознаками ст. 17 КК, а лише 
враховується при індивідуалізації покарання як пом’якшуюча 
обставина. 

Важливого значення при індивідуалізації покарання судова 
практика надає таким пом’якшуючим обставинам, як явка з повинною 
та сприяння розкриттю злочину. В окремих нормах Особливої частини 
КК ці обставини обумовлюють звільнення від кримінальної 
відповідальності. Це, наприклад, стосується добровільної здачі 
вогнепальної зброї, боєприпасів або вибухових речовин, які незаконно 
зберігались (ч. 3 ст. 263 КК), добровільної заяви про пропозицію, 
обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 
ст. 369 КК), поданої до органу, службова особа якого згідно із законом 
має право повідомляти про підозру. 

Таким чином, у всіх випадках юридичні факти для звільнення від 
кримінальної відповідальності відрізняються від юридичних фактів її 
виключення при добровільній відмові від учинення злочину. 
Невипадково В. П. Тихий вказує, що добровільна відмова від злочину є 
самостійною підставою виключення кримінальної відповідальності за 
незакінчений злочин, оскільки шляхом добровільної відмови особа 
усуває створену нею небезпеку, не дає їй реалізуватися, перетворитися 
на фактичне заподіяння шкоди об’єкту, перешкоджає закінченню 
злочину1. Оскільки добровільна відмова від злочину розглядається як 
засіб кримінально-правового впливу, а також як елемент системи 
заохочувальних норм кримінального права, то слід визнати 
правильність поглядів учених, які вважають, що при добровільній 
відмові від учинення злочину винна особа повністю або частково 
втрачає суспільну небезпечність ще на стадії готування до злочину чи 
замаху на злочин. А передбачені нормами Особливої частини КК 
випадки звільнення від кримінальної відповідальності за окремі 
злочини ґрунтуються на сукупності інших критеріїв: частковій втраті 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за заг. ред. 

М. І. Бажанова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 187. 
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особою суспільної небезпечності вже після вчиненого закінченого 
злочину та на сприянні розкриттю і розслідуванню певного злочину чи 
відверненні шкідливих наслідків вчиненого злочину. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття стадії злочину.  
2. Які чинники впливають на визначення стадії злочину? 
3. Які види стадій злочину передбачає КК України? 
4. Що таке закінчений злочин?  
5. Яким чином визначається момент визнання злочину 

закінченим? 
6. Дайте поняття незакінченого злочину.  
7. Як визначається «готування до злочину» у КК України? 
8. Які особливості видової юридичної конструкції складу 

готування до злочину виділяє кримінальне право України? 
9. Які види підготовчих діянь закріплені КК України та як вони 

характеризуються?  
10. Що таке замах на злочин? 
11. Охарактеризуйте особливості видової юридичної конструкції 

замаху на злочин.  
12. У чому полягає відмінність замаху на злочин від готування до 

злочину та від закінченого злочину? 
13. Розкрийте поняття добровільної відмови. 
14. Які особливості родової юридичної конструкції складу 

добровільної відмови розглядаються теорією кримінального права?  
15. Які кримінально-правові наслідки добровільної відмови від 

доведення злочину до кінця передбачені КК України? 
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13.1. Поняття та значення співучасті у злочині 
Характерною рисою діяльності людини є колективізм. Виконання 

будь-яких завдань завжди стає реальнішим при участі декількох 
індивідів. Слід також зазначити, що певні види робіт можуть 
здійснюватися тільки спільними зусиллями великої кількості учасників 
(наприклад, будівництво великої технічної споруди). Сказане цілком 
належить і до злочинної діяльності, що може здійснюватися групами з 
декількох осіб. Групова злочинна діяльність представляє підвищену 
суспільну небезпеку не тільки тому, що вчинення злочину у групі 
значно полегшено, але й тому, що явище групової злочинності 
викликає обґрунтовану тривогу громадян, спотворює соціальне 
обличчя суспільства, деформує здебільшого уявлення людей про 
соціальну справедливість і законність1. Однак не кожний груповий 
злочин є проявом співучасті. Саме тому виникає потреба у з’ясуванні 
питань необхідності визначення поняття співучасті у злочині і 
групового злочину. 

У теоретичному плані питання співучасті виявляються одними з 
найскладніших у межах загального вчення про злочин. Однак 
зростання злочинності у період швидкої «капіталізації» всіх суспільних 
відносин, активний прояв її організованих форм змушують українських 
учених активізувати роботу в напрямі дослідження проблем співучасті 
у злочині2. У різні роки питання співучасті досліджувались такими 

                                                 
1  Иванов Н. Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. 

Онтологический аспект / Н. Г. Иванов ; под ред. : О. Ф. Шишов. – Саратов : Изд-во 
Сарат. ун-та, 1991. – С. 3. 

2  Див: Андрушко П. Концепція Закону про боротьбу з організованою 
злочинністю / П. Андрушко, С. Єфремов, С. Шапченко // Радянське право. – 
1991. – № 9. – С. 26–31; Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и 
правовые проблемы / Ф. Г. Бурчак. – К. : Вища школа, 1986. – 206 с.; Бурчак Ф. Г. 
Учение о соучастии по советскому уголовному праву / Ф. Г. Бурчак. – К. : Наук, 
думка, 1969. – 213 с.; Гуторова Н. А. Совершение преступления организованной 
группой лиц как форма соучастия по уголовному праву Украины / Н. А. Гуторова // 
Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої 
злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Вип. другий. – 
Харків, 2001. – С. 31–48; Даньшин И. Н. Организованная преступность / 
И. Н. Даньшин // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню 
організованої злочшшості спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. 
Вип. 2. – Харків, 2001. – С. 4–31; Кваша О. О. Організатор злочину: кримінально-
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вченими, як В. О. Алексєєв, Д. П. Альошин, П. П. Андрушко, 
В. П. Бахін, І. М. Борисов, М. П. Берестовий, Ф. Г. Бурчак, 
О. Ф. Долженков, Р. Р. Галіакбаров, В. П. Ємельянов, 
А. Ф. Зелинський, М. С. Карпов, Г. А. Крігер, І. П. Малахів, 
М. І. Мельник, Ю. В. Москвін, Р. С. Орловський, А. В. Савченко, 
І. В. Сервецький, В. Д. Сущенко, А. І. Писецький, В. С. Прохоров, 
П. Ф. Тельнов, М. І. Хавронюк, В. П. Шеломенцев та ін. 

Співучасть у злочині (ст. 26 КК України) – умисна спільна участь 
декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.  

Спільне вчинення злочину представляє підвищену суспільну 
небезпеку, оскільки декілька осіб, зазвичай, здатні заподіяти істотнішу 
шкоду порівняно із вчиненням злочину одним суб’єктом (наприклад, 
утрьох винні можуть нанести потерпілому більшу кількість ударів, 
викрадуть не один, а кілька предметів тощо). Часто спільна діяльність 
двох або більше суб’єктів суттєво полегшує досягнення злочинного 
результату. Крім того, у злочинну діяльність виявляються втягнутими 
відразу декілька суб’єктів, що істотно підвищує шкідливість вчиненого 
діяння. При спільній участі у злочині декількох суб’єктів особі 
набагато легше зважитися на його вчинення і важче відмовитися від 
здійснення задуманого. 

Співучасть виступає особливою формою злочинної діяльності, 
при якій дві чи більше особи вчиняють один з умисних злочинів, 
передбачених Особливою частиною КК. У деяких випадках це 
враховує і сам ЗУпКВ, конструюючи в межах Особливої частини КК 

                                                                                                             
правове та кримінологічне дослідження / О. О. Кваша. – К. : НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. – 214 с.; Кваша О. О. Співучасть у 
злочині: сутність, структура та відповідальність : автореф. дис на здобуття наук. 
ступ. д-ра юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / О. О. Кваша. – К., 2013. – 36 с. Кваша О. О. 
Співучасть у злочині: структура та відповідальність : [монографія] / О. О. Кваша. – 
Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2013. – 560 с.; Ковітіді О. Ф. Інститут 
співучасті у кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня 
канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / О. Ф. Ковітіді. – X., 1999. – 16 с.; Митрофанов І. І. 
Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті : монографія 
І. І. Митрофанов, Т. М. Слободяник. – Кременчук : Видавництво ПП Щербатих 
О.В., 2009. – 280 с.; Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до 
злочину / О. В. Ус. − Х. : ФОП Вапнярчук Н. М., 2007. − 264 с.; Про стан 
законодавства щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю та 
пропоновані зміни і доповнення до нього // Питання боротьби зі злочинністю : зб. 
наук, праць. Вип. 1. – Харків : «Право», 1997. – С. 69–87; Хавронюк М. І. Ознаки і 
поняття організованої групи та злочинної організації / М. І. Хавронюк, 
М. І. Мельник // Право України. – 2000. – № 4. – С. 59–64; Жаровська Г. П. 
Співучасть у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / Г. П. Жаровська. – К., 2004. – 19 с. 
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склади, що передбачають покарання за вчинення конкретних злочинів 
групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою 
групою і злочинною організацією. Отже, норми про співучасть не 
можна розглядати у відриві від норм Особливої частини, тому що 
«вона (співучасть) характеризує форму, що може прийняти умисний 
злочин, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу»1.  

Спеціальне значення інституту співучасті в загальній системі 
кримінального права України полягає в тому, що він:  

– визначає об’єктивні і суб’єктивні ознаки, що характеризують 
вчинення умисного злочину кількома суб’єктами;  

– встановлює коло цих осіб, принципи та умови їхньої 
відповідальності за вчинення злочинних діянь;  

– закріплює критерії призначення покарання особам, які спільно 
беруть участь у вчиненні злочинів, тобто орієнтує суд на справедливе, 
законне та обґрунтоване обрання конкретного кримінально-правового 
засобу впливу на співучасника злочину;  

– дає змогу обґрунтувати відповідальність осіб, які самі 
безпосередньо не вчиняли злочин, але певним чином сприяли його 
вчиненню. Цим самим і визначається коло діянь, що безпосередньо не 
передбачені в нормах Особливої частини КК України, але є суспільно 
небезпечними і відповідно вимагають кримінально-правового 
врегулювання; 

– дає змогу обґрунтувати відповідальність осіб, які самі 
безпосередньо не вчиняли злочин, але певним чином сприяли його 
вчиненню. Цим самим і визначається коло діянь, що безпосередньо не 
передбачені в нормах Особливої частини КК України, але є суспільно 
небезпечними і відповідно вимагають кримінально-правового 
врегулювання2; 

– є основою для визначення форм організованої злочинної 
діяльності. 

 
13.2. Ознаки співучасті у злочині 
Співучасть, як самостійний кримінально-правовий інститут, має 

набір об’єктивних і суб’єктивних ознак, кожна з яких є обов’язковою. 
Відсутність будь-якої з них виключає можливість визнання діяння 
співучастю у злочині. Так, до об’єктивних ознак співучасті належать: 
участь у злочині двох і більше суб’єктів; часова ознака, тобто 
можливість співучасті тільки на стадії незакінченого злочину; 
спільність дій співучасників, а також наявність причинового зв’язку 
між діями кожного зі співучасників і наслідком, що наступив. 

Першою з об’єктивних ознак, що випливає із законодавчого 
визначення співучасті, є участь у злочині двох чи більше суб’єктів, 

                                                 
1 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении : уч. пособ. / 

П. Ф. Тельнов. – М. : РИО ВЮЗИ, 1978. – С. 13. 
2 Грищук В.К. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / 

В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 326. 
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тобто законодавець свідомо вживає термін «суб’єкт злочину», 
вкладаючи в нього суворо фіксований зміст: це фізична осудна особа, 
що досягла віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність. 
Інтерпретація поняття «осіб», що вживається в ст. 28 КК України при 
розкритті ознак групового способу вчинення злочинів, не в контексті 
поняття «суб’єкт злочину» призводить на практиці до висновків, що 
суперечать змісту співучасті у кримінальному праві. Так, у абз. 2 п. 14 
Постанови № 4 ПВСУ «Про судову практику у справах про 
зґвалтування та інші статеві злочини» від 27 березня 1992 р. було 
зафіксовано, що дії учасника групового зґвалтування підлягають 
кваліфікації за ч. 3 ст. 117 КК і у тому разі, коли інші учасники злочину 
через неосудність, недосягнення віку, з якого настає кримінальна 
відповідальність, або з інших передбачених законом підстав не були 
притягнуті до кримінальної відповідальності 1 . Звідси можна було 
визнати, що співучасниками можуть бути й неосудні особи, й ті, які не 
досягли необхідного для притягнення до кримінальної відповідальності 
віку. Такий підхід невірний, оскільки суперечить положенню ст. 26 КК 
України. Відсутність двох суб’єктів у вчиненні злочину виключає 
співучасть. 

Саме тому ПВСУ у постанові «Про судову практику у справах про 
злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи» від 
30 травня 2008 року № 5 виправив власну помилку, зазначивши, що «в 
разі, коли із групи осіб, які вчинили зґвалтування або насильницьке 
задоволення статевої пристрасті неприродним способом, лише одна 
особа є суб’єктом злочину, а решта осіб внаслідок неосудності або у 
зв’язку з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, чи з інших підстав не можуть бути суб’єктами 
злочину, дії винної особи, яка за таких обставин притягується до 
кримінальної відповідальності, не можна розглядати як вчинення 
злочину групою осіб»2.  

Використання придатним (у змісті кримінальної відповідальності) 
суб’єктом неосудного чи неповнолітнього, який не досяг віку 
кримінальної відповідальності, (посереднє спричинення, посередня 
винність, посереднє виконання) не є співучастю. У цьому випадку 
кримінальна відповідальність може бути покладена тільки на осудного, 
дорослого злочинця, який є суб’єктом кримінальної відповідальності. 

Таким чином, кількісна ознака, що характеризує інститут 
співучасті з об’єктивної сторони, припускає участь у одному й тому 
самому злочині двох або більше осудних осіб, які досягли віку 
кримінальної відповідальності. Умисне ж використання винним зі 
злочинною метою неосудних або осіб, які на вимогу ст. 18 КК України 
не досягли віку кримінальної відповідальності, не утворює співучасті у 

                                                 
1 Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / за 

заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 93. 
2 Див.: Абз. 5 п. 9 Постанови ПВСУ від 30.05.2008 № 5 «Про судову практику у 

справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи». 
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злочині і розглядається як різновид посереднього виконавства. Також 
не утворить співучасті використання винним у процесі вчинення 
злочину тварин, механізмів чи агрегатів. Також як малолітні чи 
неосудні, зазначені предмети визнаються не співучасниками, а 
знаряддями посягання. 

Наступна об’єктивна ознака співучасті – часова, характери-
зується тим, що дії спільників здійснюються на стадії незакінченого 
злочину, а саме готування або замаху, коли посягання почалося, але ще 
не закінчено. У тому разі, якщо злочин доведений до кінця, можливість 
співучасті в ньому виключається, тому що передбачений законом 
наслідок уже наступив, отже, злочинний результат, до якого прагнув 
винний, не може бути досягнутий спільними діями співучасників. Так, 
Судова колегія Верховного Суду України не встановила ознак 
співучасті у вбивстві в діях О. Н. У справі було встановлено, що О. Н. 
вчинила разом з іншими особами на ґрунті неприязних стосунків 
умисне вбивство П. Після того як О. С. і Г. побили потерпілого, вона, 
побачивши, що П. ще живий, з метою вбивства вдарила його ножем у 
шию. Смерть потерпілого настала від сукупності заподіяних тілесних 
ушкоджень. Як на доказ участі О. Н. в умисному вбивстві суд послався 
у вироку на неприязні стосунки між засудженою і потерпілим, але це 
посилання не відповідає дійсності. Так, засуджена О. Н. показала, що з 
П. у неї не було ніякої сварки. Навпаки, потерпілий був уважний до неї, 
що не сподобалось О. С., який став бити П. Вона намагалась їх 
розборонити, але це їй не вдалося. Показання О. Н. підтвердили 
засуджені О. С. і К. За таких обставин не можна вважати, що О. Н. 
брала участь у вбивстві П. Проте, як показала О. Н., вона була 
присутня під час вчинення вбивства потерпілого іншими засудженими, 
а потім брала участь у приховуванні слідів злочину: змила сліди крові в 
кімнаті, спалила покривало й одяг. Засуджені О. С. і К. підтвердили, 
що О. Н. приховувала сліди злочину. О. Н. не була обізнана про наміри 
Г., О. С. і К. вчинити вбивство і заздалегідь не обіцяла приховати сліди 
злочину, її дії не утворять співучасті у вбивстві. 

Розглядаючи ознаку співучасті необхідно приймати до уваги ту 
обставину, що в деяких випадках момент фактичного і формального 
закінчення злочину може не збігатися. У таких ситуаціях співучасть 
можлива до моменту фактичного припинення винним злочинного 
діяння. Наприклад, катування (ст. 127 КК України) вважається 
закінченим з моменту здійснення насильницьких дій, що заподіюють 
сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання 
потерпілому. У тому разі, якщо винний, здійснивши зазначене діяння, 
продовжує заподіювати страждання потерпілому, формально цей 
злочин є закінченим, хоча реально воно ще здійснюється. Якщо в 
процесі зазначених дій до винного приєднається інший співучасник, 
вчинене буде визнано співучастю, тому що фактично злочин 
продовжує відбуватися. 

Спільність дій співучасників. Для співучасті, крім кількісної 
ознаки, необхідно встановити, що винні брали саме спільну участь у 
вчиненні одного й того ж самого злочину, і виключити простий збіг 
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діяльності декількох осіб, кожна з яких вчиняє злочин самостійно. 
Тлумачення ЗУпКВ, аналіз юридичної літератури, а також матеріалів 
постанов Пленумів Верховного Суду України та ВССУ дають змогу 
визначити, що спільність як об’єктивна ознака співучасті в 
матеріальних складах полягає в тому, що: а) органічний взаємозв’язок 
співучасників, тобто дії кожного є необхідною умовою для злочинних 
дій інших; б) злочинний результат їхніх дій (бездіяльності) є загальним 
для всіх співучасників. Спільні суспільно небезпечні діяння 
породжують спільний злочинний наслідок 1 ; в) діяння кожного зі 
співучасників знаходяться в причиновому зв’язку із загальним 
злочинним результатом. Вона виражається в тому, що винні особи у 
взаємозв’язку вчиняють умисні злочини і спільно заподіюють 
злочинний результат. Отже, зусилля винних при спільній діяльності 
поєднуються. Кожний з них виконує свою частку єдиного злочину, чим 
сприяє здійсненню намірів співучасників2. 

У теорії кримінального права ця ознака віднесена до розряду 
об’єктивних на тій підставі, що спільність відноситься до діяння, яке 
розглядається в межах об’єктивної сторони злочину. Втім і діяння, і 
спільність дій співучасників нерозривно пов’язані із суб’єктивною 
стороною. Тому, А. В. Наумов зазначає, що загалом можна говорити 
навіть про одну ознаку співучасті – про спільність дій співучасників, 
але ця ознака має специфіку як в об’єктивній, так і суб’єктивній 
площини, у зв’язку з чим ці сторони спільності злочинної діяльності 
розглядаються в теорії самостійно3. В. К. Грищук називає спільність 
участі суб’єктів у вчиненні злочину об’єктивно-суб’єктивною ознакою 
співучасті у злочині4.  

На думку П. Л. Фріса, спільна участь двох або більше осіб у 
вчиненні злочину має місце тоді, коли діяльність одного співучасника 
доповнює діяльність іншого, що дає можливість досягнути сумісного 
для них суспільно небезпечного наслідку. Однак, якщо така спільна 
діяльність має лише зовнішній (виключно об’єктивний) характер і 
позбавлена внутрішнього, усвідомленого зв’язку, то не можна 
говорити про співучасть в єдиному злочині. У цих випадках винні 
повинні нести самостійну кримінальну відповідальність, незважаючи 
на те, що об’єктивно їх діяльність стала причиною спільного, єдиного 
для них злочинного наслідку. Сумісність дій співучасників 
матеріалізується у спільному єдиному для них наслідку, наявності 
причинового зв’язку між діями кожного співучасника і наслідком, що 

                                                 
1  Див.: Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. 

посіб.] / В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 325. 
2 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – 

М., 1974. – С. 24. 
3 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : [курс лекций] / 

А. В. Наумов. – М., 1997. – С. 287. 
4  Див.: Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. 

посіб.] / В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 325. 
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настав, а також у створенні умов здійснення дій іншими 
співучасниками1.  

Отже, при посяганні на охоронюваний ЗУпКВ об’єкт дії 
співучасників завжди взаємозалежні, суспільно небезпечне 
протиправне діяння вчиняється їхніми загальними зусиллями, 
обумовленими досягненням конкретного злочинного наслідку.  

Наступною об’єктивною ознакою співучасті є наявність 
причинового зв’язку між діями кожного співучасника і наслідком, що 
наступив. Це означає, що злочинна поведінка будь-якого співучасника 
перебуває в закономірному зв’язку з наслідком, що наступив. Так, 
схиляючи іншу особу вчинити злочин, підбурювач збуджує в неї 
бажання здійснити це посягання, що обумовлює досягнення 
злочинного результату. Продаючи виконавцю зброю, пособник надає 
знаряддя вбивства і сприяє вчиненню цього злочину. Відсутність 
причинового зв’язку між діями особи і наслідком, що наступив, 
виключає правову оцінку вчиненого як співучасті у злочині. 
Наприклад, якщо до особи звертаються з проханням надати виконавцю 
отруту для вчинення вбивства, а вона, побоюючись настання 
кримінальної відповідальності дає свідомо непридатний засіб 
(нешкідливий порошок замість отрути), дії такого суб’єкта не 
визнаються співучастю, тому що вони не можуть обумовити настання 
смерті потерпілого, що виключає причиновий зв’язок. 

За винятком виконавця, діяння всіх інших співучасників можуть 
виражатися лише у формі активних дій. Організація злочину, 
підбурювання до його вчинення, а також сприяння в реалізації 
злочинного задуму, з яких складається злочинна поведінка 
організатора, підбурювача чи пособника за своєю суттю можуть 
виражатися тільки в діях. Водночас злочинна поведінка виконавця 
може мати як активну, так і пасивну форму. Наприклад, підбурювач 
схиляє посадову особу до невиконання покладеного на неї обов’язку, у 
результаті чого настають суспільно небезпечні наслідки. Тут діяння 
підбурювача виражається в активній формі, у той час як безпосередній 
виконавець не діє, не виконуючи посадові обов’язки. 

Суб’єктивні ознаки співучасті: навмисність вчиненого злочину, 
умисний характер дій співучасників, спрямованість дій співучасників 
на досягнення загального результату. 

Першою з названих ознак є можливість співучасті в умисних 
злочинах. Спрямованість свідомості на вчинення загального для 
співучасників злочину властива тільки умисним злочинам, у яких 
винний усвідомлює як фактичний характер, так і суспільну небезпеку 
вчиненого діяння. При цьому умисел може бути як прямим (більш 
поширений), так і непрямим. Виключається можливість вчинення у 
співучасті необережних злочинів. Зміст необережної форми вини 
визначається тим, що винний, заподіюючи шкоду не передбачає 
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можливості її настання, або передбачає абстрактну, малоймовірну 
можливість заподіяння наслідків. Наприклад, спізнюючись в аеропорт, 
пасажир таксі просить водія їхати швидше, порушуючи при цьому 
правила дорожнього руху, обіцяючи за це подвійну винагороду. У 
результаті перевищення швидкості відбувається наїзд на пішохода, що 
спричинив його смерть. У такому разі пасажир схиляє водія лише до 
перевищення швидкості, що є адміністративним правопорушенням, не 
маючи намір при цьому заподіяти смерть людині. Завдяки цьому вести 
мову про співучасть у необережному злочині не можна. 

На практиці трапляються випадки, коли декілька осіб спільно 
вчиняють необережний злочин. Наприклад, порушуючи правила 
виробництва, оператори, що керують діяльністю електростанції 
допускають аварію, у результаті якої через необережність заподіюється 
велика матеріальна шкода. Тут співучасть у злочині враховуючи його 
необережний характер виключається, і зазначені особи будуть нести 
відповідальність самостійно. 

Умисність співучасті – друга суб’єктивна ознака співучасті 
випливає зі ст. 26 КК України. Вона означає, що кожний зі 
співучасників усвідомлює факт учинення злочину у співучасті і бажає 
здійснити його разом з іншими співучасниками. При цьому їхні дії 
повинні бути погодженими і цілеспрямованими. Ця ознака відсутня, 
якщо один з учасників діяння не усвідомлює його суспільної небезпеки 
і, відповідно, злочинності. Наприклад, учиняючи викрадення 
мотоцикла, суб’єкт просить свого товариша допомогти перекотити 
його в гараж, стверджуючи, що цей предмет належить йому. Тут 
незважаючи на спільність дій, вчинене не утворює співучасті, тому що 
особа, яка допомагала котити мотоцикл не усвідомлює злочинності 
вчиненого діяння. 

Умисність співучасті припускає взаємну поінформованість 
співучасників про спільне вчинення злочину. Якщо одна особа, 
вчиняючи злочин мимоволі допомагає іншому суб’єкту здійснити 
злочинне посягання (наприклад, відкривши квартиру і вчинивши 
розкрадання, вона залишає двері відкритими, чим користалася інша 
особа, викрадаючи речі, що залишилися), це не може розцінюватися як 
співучасть. Розглянута ознака співучасті припускає усвідомлення 
винними факту спільності вчинення злочину. Це, однак, не означає, що 
співучасники обов’язково повинні знати один одного в обличчя і 
поіменно. В окремих випадках вони можуть взагалі не зустрічатися ні 
до, ні після вчинення злочину. Наприклад, замовник по телефону 
зв’язується з виконавцем, домовляючись про вчинення вбивства, а 
після перераховує гроші на заздалегідь обговорений рахунок. 

Наступною суб’єктивною ознакою співучасті є спрямованість дій 
співучасників на досягнення загального для всіх результату. 
Співучасть – це спільна злочинна діяльність, коли дії всіх 
співучасників об’єднані єдиним умислом, вони прагнуть до досягнення 
загальної для всіх мети. Наприклад, вчиняючи злочин у складі банди і 
маючи намір на вбивство за попередньою змовою групою осіб, Д., Б. та 
ін. спільно й одночасно стріляли по автомашині, у якій перебували 
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потерпілі. Тут кожний зі співучасників, усвідомлюючи факт спільного 
вчинення злочину направляв свої дії на досягнення загального для всіх 
результату – заподіяння смерті потерпілим. Отже, в даному випадку 
відбулася співучасть у вбивстві. 

Це не означає, що спрямовуючи намір на досягнення загального 
результату, співучасники в усіх випадках керуються однаковими для 
всіх мотивами. У деяких ситуаціях вони можуть бути різними. 
Наприклад, на ґрунті особистої ворожнечі винний підмовляє іншу 
особу спільно побити свого недруга, обіцяючи за це грошову 
винагороду. Тут, прагнучи до єдиного результату – нанести 
потерпілому побої, вони вчиняють спільне посягання, однак один з них 
керується почуттям особистої ворожнечі, тоді як інший діє з 
корисливих мотивів. 

Досліджувана ознака відсутня у тому разі, якщо кілька осіб 
одночасно вчиняючи злочин, переслідують різну мету і не діють 
спільно. Так, не є співучастю викрадення залишків згорілого магазина 
випадковими перехожими, тому що кожний переслідує власну мету, і 
їх дії не об’єднані єдиним умислом. 

 
13.3. Види співучасників злочину 
Особи, які беруть участь у вчиненні злочину, можуть виконувати 

різні функції. Залежно від цього закон виділяє таких співучасників як 
виконавець, організатор, підбурювач і пособник (ч. 1 ст. 27 КК 
України). Основою поділу співучасників злочину на види є фактично 
виконувана ними у злочинній діяльності роль. Так, підбурювач схиляє 
іншу особу до вчинення злочину. Своєю чергою дії пособника 
виражаються у створенні умов для інших співучасників. Поділ 
співучасників на види дає змогу чітко індивідуалізувати 
відповідальність залежно від характеру і ступеня фактичної участі у 
вчиненому злочині, а також визначити різні способи здійснення 
злочинної діяльності. 

Виконавцем (співвиконавцем) злочину є особа, яка у співучасті з 
іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання 
інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній 
відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений КК України 
(ч. 2 ст. 27 КК України). Таким чином, у ЗУпКВ існує три види 
виконавства: безпосереднє, співвиконавство і посереднє виконавство. 

Виконавець – це особа, яка безпосередньо виконує дії 
(бездіяльність), що становлять об’єктивну сторону складу злочину. 
Виходячи з цього, для визнання особи, яка вчинила злочин, його 
виконавцем, співучасник має виконати повністю або хоча б частково 
дії, що входять до об’єктивної сторони складу злочину. При цьому така 
особа може використовувати для вчинення злочинного задуму тварин 
(нацьковуючи собаку) або механізми чи технічні пристрої. 

У разі безпосереднього вчинення злочину особами, лише одна з 
яких має спеціальні ознаки суб’єкта злочину, дії останнього підлягають 
кваліфікації як дії виконавця, а дії особи, яка такими ознаками не 
володіє, кваліфікуються за правилами ст. 27 КК України. Відповідно до 
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цієї норми особа, яка не є суб’єктом злочину, але брала участь у 
вчиненні злочину, передбаченого цією статтею, підлягає кримінальній 
відповідальності за цей злочин як його організатор, підбурювач або 
пособник. Однак у літературі пропонуються й інші підходи. 
Наприклад, пропонується ввести поняття співвиконавця як особливого 
виду співучасника, під яким слід розуміти особу, яка виконує 
суспільно небезпечне діяння разом з виконавцем, але не має 
спеціальних ознак, властивих останньому1. Тим самим ставиться під 
сумнів факт існування спеціального суб’єкта – і тому така пропозиція 
навряд чи може бути прийнятною. 

Інша позиція полягає в тому, що випадки співвиконавства 
спеціальних суб’єктів злочину і приватних осіб визнаються не 
співучастю у злочинах зі спеціальним суб’єктом, а специфічним видом 
сукупності, при якій одним груповим посяганням заподіюється 
одночасно шкода декільком об’єктам кримінально-правової охорони, 
завдяки чому вчиняється кілька суспільно небезпечних діянь, у яких 
вбачається одночасно кілька складів злочину. Отже, дії осіб, які 
наділені ознаками спеціального суб’єкта злочину, пропонується 
кваліфікувати за відповідною статтею (частиною статті) Особливої 
частини КК України, що передбачає відповідальність саме спеціальних 
суб’єктів, а дії інших співвиконавців – за статтями (частинами статей) 
Особливої частини КК, що передбачають відповідальність загальних 
суб’єктів злочину 2 . Погодитися із запропонованим варіантом 
кваліфікації дій співучасників також не можна через неможливість 
співучасті в різних злочинах. 

Як указує Н. Г. Іванов, неспеціальний суб’єкт, який є 
співучасником у злочині подібного роду, підлягає відповідальності 
залежно від ролі, що він виконував у процесі вчинення злочину, але, 
зрозуміло, він не може бути визнаний виконавцем злочину 3 . Під 
посереднім виконанням розуміється злочинна діяльність суб’єкта, який 
умисно використовує для досягнення своєї злочинної мети при 
виконанні об’єктивної сторони складу злочину як знаряддя вчинення 
злочину іншу фізичну особу, яка не має загальних чи спеціальних 
ознак суб’єкта злочину4. Слід зазначити, що дії, наприклад, неосудних 

                                                 
1  Див., напр.: Семенов С. А. Специальный субъект как элемент основания 

уголовной ответственности : [монография] / С. А. Семенов. – Владимир : ВЮИ 
ФСИН России, 2005. – 124 c. 

2 Див.: Шеслер А. В. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом / 
А. В. Шеслер // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском 
регионе : материалы научно-практической конференции (3–4 февраля 2000 г.). – 
Красноярск : Изд-во Сиб. юрид. ин-та МВД России, 2000. – Ч. 1. – С. 117–118. 

3  Иванов Н. Г. Соучастие со специальным субъектом / Н.Г. Иванов // 
Российская юстиция. – М. : Юрид. лит., 2001. – № 3. – С. 51. 

4 Більш детально див.: Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в 
советском уголовном праве / Р. И. Михеев ; науч. ред. : П. С. Дагель. – 
Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1983. – 300 c. 
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осіб, які використовуються виконавцем для вчинення злочину, при 
всьому їхньому зв’язку з умислом виконавця не утворюють співучасті 
у злочині1. Однак поняття «виконавець злочину» відноситься тільки до 
співучасті, тому коли у вчиненні злочину бере участь лише одна особа, 
яка є суб’єктом злочину, таку особу не можна назвати виконавцем. У 
зв’язку з цим незрозуміло, чому посереднє виконавство, передбачене 
ч. 2 ст. 27 КК, віднесено до співучасті, адже «інші особи, які відповідно 
до закону не підлягають кримінальній відповідальності за вчинене» не 
є суб’єктами злочину, а тому і не можуть бути співучасниками особи, 
яка їх використовувала. Отже, у цих випадках немає співучасті. 

Посереднім виконавцем слід вважати особу, яка вчинила злочин 
шляхом використання інших осіб, які не підлягають кримінальній 
відповідальності через неосудність, недосягнення віку кримінальної 
відповідальності чи інші обставини, передбачені КК України. 
Наприклад, введення людини в оману, коли вона не усвідомлює 
суспільної небезпеки діяння (її просять перевезти посилку, 
стверджуючи, що в ній ліки, у якій насправді виявляється героїн). До 
таких обставин належить психічний примус, коли особа перебуває у 
стані крайньої необхідності (загрожуючи вогнепальною зброєю її 
примушують вчинити крадіжку магнітоли з машини), а також ситуації, 
коли свідомість і воля людини придушуються за допомогою гіпнозу 
або використання психотропних речовин. В усіх наведених випадках 
особа, яка безпосередньо вчинила діяння, не підлягає кримінальній 
відповідальності, завдяки чому посереднім виконавцем буде визнана 
особа, яка використовує іншу особу. 

Таку позицію займає Верховний суд України. У п. 6 Постанови 
Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2004 року № 2 «Про 
застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 
неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» 
зазначено: «При вирішенні питання про кваліфікацію злочину, 
вчиненого дорослою особою із залученням неповнолітніх осіб, які 
внаслідок свого віку (ст. 22 КК) чи неосудності (ст. 19 КК) не є його 
суб’єктами, треба мати на увазі, що таке спільне вчинення злочину не 
утворює співучасті»2. Проте далі позиція Верховного суду України 
уявляється непослідовною, оскільки в тому ж п. 6 цієї постанови 
зазначаться, що у вказаних випадках відповідно до ч. 2 ст. 27 КК 
доросла особа розглядається як виконавець злочину, і її дії 
кваліфікуються за статтями КК, якими передбачено відповідальність за 
цей злочин і за втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність»3. 

                                                 
1 Див.: Назаренко Г. В. Квалификация особых случаев соучастия: соучастие и 

невменяемость / Г. В. Назаренко // Правоведение. – 1995. – № 3. – С. 94–97.  
2 Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність : Постанова Пленуму 
Верховного Суду України від 27 лютого 2004 року № 2 // Вісник Верховного Суду 
Украаїни. – 2004. – № 4. – С. 16–19. 

3 Там само. – С. 16–19. 
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Отже, називати виконавцем особу, яка вчинила злочин за 
допомогою використання особи, яка не є суб’єктом злочину, за 
відсутності співучасті навряд чи правомірно. Тому виконавцем 
(співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб’єктами 
злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що 
відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за 
скоєне, вчинила злочин, передбачений КК України цим Кодексом. 

Організатор злочину. Організатор – це особа, яка організувала 
вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи 
вчиненням. Організатором також є особа, яка утворила організовану 
групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка 
забезпечувала фінансування чи організовувала приховування 
злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації 
(ч. 3 ст. 27 КК України). Тобто, організатор – це ініціатор чи керівник 
підготовки вчинення злочину. Організатор підбирає учасників злочину, 
розподіляє ролі між співучасниками, розробляє плани злочинної 
діяльності та інше.  

З об’єктивної сторони діяльність організатора можлива тільки в 
активному прояві. Це безпосередньо випливає із самого змісту терміна 
«організатор». Слово «організатор» бере свій початок від французького 
слова organizo, що позначає того, хто організовує, засновує що-небудь; 
людина, яка має здібності до організаційної роботи. Організувати: 
1) створювати, засновувати, здійснювати щось, залучаючи однодумців, 
спираючись на них; 2) проводити певні заходи громадського масштабу, 
значення, готуючи їх заздалегідь, плануючи; 3) згуртовувати, 
об’єднувати людей заради спільної справи: зосереджувати, 
спрямовувати когось на щось; 4) надійно, чітко налагоджувати, 
впорядковувати щось1. Організатор злочину може діяти не тільки в 
складі організованої групи, але й при співучасті з розподілом ролей, 
коли злочин вчиняється групою осіб за попередньою змовою.  

Організація вчинення злочину означає керівництво підготовкою 
конкретного злочину. Можна виділити такі функції при здійсненні 
такої діяльності: а) підшукування і залучення учасників у спільну 
діяльність з підготовки і вчинення злочину; б) визначення об’єкта 
злочинного посягання; в) розподіл між співучасниками 
функціональних обов’язків (ролей); г) розробка плану вчинення 
злочину та інструктування учасників злочину; ґ) визначення місця, 
часу, засобів, способів вчинення злочину; д) створення сприятливих 
умов для його вчинення; е) забезпечення учасників знаряддями і 
засобами вчинення злочину; є) спрямування спільних зусиль на його 
вчинення; ж) розробка заходів із приховання знарядь і слідів злочину, а 
також цінностей, здобутих злочинним шляхом. 

Зазначені й інші можливі різновиди організаційної діяльності не 
можна визнавати обов’язковим для усіх випадків організованого 

                                                 
1 Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / за заг. ред. д-ра 

філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – X. : ШКОЛА, 2006. – С. 607. 
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вчинення злочину, їх обсяг і поєднання можуть бути різними. Слід 
визнати правильною думку більшості вчених про те, що для визнання 
особи організатором злочину досить наявності в її діях ознак 
виконання нею хоча б однієї з названих функцій. Матеріали судової 
практики свідчать, що організатор рідко концентрує у своїх руках усі 
види організаційної діяльності. Таким чином, під організатором 
злочину, за влучним висловом М. Й. Коржанського, має розумітися 
особа, яка є ініціатором і двигуном злочину1.  

Однак ЗУпКВ (ч. 3 ст. 27 КК України) організатором злочину 
визнає не тільки особу, яка організувала вчинення злочину (злочинів), 
але й керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. Тобто керівництво 
припускає здійснення організаційних функцій у ході вже початого 
злочину. Тому під керівником злочину варто розуміти особу, що 
очолює злочинне посягання в ході його реалізації. Відповідно до 
Постанови ПВСУ «Про практику розгляду судами кримінальних справ 
про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» від 23 
грудня 2005 року № 13 керування підготовкою злочину передбачає 
спрямування дій виконавця, пособника, підбурювача на готування до 
одного чи декількох злочинів 2 . Керування вчиненням злочину 
передбачає спрямування зусиль інших співучасників на безпосереднє 
виконання діянь або на забезпечення такого виконання. 

Організаційна діяльність завжди припускає наявність прямого 
умислу. Умисел організатора злочину включає: а) усвідомлення того, 
що він поєднує інших осіб і направляє їх зусилля на вчинення злочину; 
б) усвідомлення того, як злочин скоюється іншими співучасниками під 
його керівництвом, тобто свідомість характеру спільних злочинних дій; 
в) передбачення суспільно небезпечних наслідків; г) бажання настання 
таких наслідків. Іншими словами, винне ставлення організатора вміщує 
свідомість суспільно небезпечного характеру своєї діяльності, а так 
само підготовленої і спрямованої ним діяльності виконавця 
(виконавців) злочину, передбачення злочинного результату 
(інтелектуальний елемент умислу) і бажання його настання від 
спільних зусиль співучасників (вольовий елемент умислу). Цей підхід 
просліджується в судовій практиці при визначенні суб’єктивної 
сторони діяльності організаторів злочину в більшості вивчених нами 
кримінальних справ. 

Підбурювач злочину. Цей вид співучасників злочину 
характеризується самостійними рисами, що унеможливлюють визнати 
підбурювача організатором, пособником чи виконавцем. 
Підбурювачем є особа, яка схилила іншу особу до вчинення злочину. 

                                                 
1 Коржанський М. Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України / 

М. Й. Коржанський М.Й. – К. : Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – С. 67. 
2 Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 23.12.2005 № 13 // Вісник В ерховного Суду України. – 2006. – № 1. – 
С. 2–6. 
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Схиляючи виконавця до вчинення злочину, підбурювач, як правило, 
сам не бере участі в його безпосередньому вчиненні. 

З об’єктивної сторони підбурювання завжди полягає в дії1. Ці дії в 
законі (ч. 4 ст. 27 КК України) описані як схиляння іншого 
співучасника до вчинення злочину умовлянням, підкупом, погрозою, 
примусом або іншим чином. У літературі перелік таких способів, 
завдяки яким підбурювач переконує іншого співучасника у 
необхідності вчинення злочину, значно розширений – це: прохання, 
пропозиція, підкуп, лестощі, різні обіцянки, почуття заздрості, 
ревнощів, помсти, наказ, погроза щодо самої особи або її близьких, 
насильство, зловживання службовим становищем тощо. Для 
підбурювання недостатньо самого вчинення дій, спрямованих на 
схиляння іншої особи до вчинення злочину, необхідно також, щоб ця 
особа погодилася виконати пропозицію підбурювача2. 

Об’єктивною сутністю підбурювання є вплив на волю особи з 
метою схиляння її до вчинення злочину. При цьому (психічний вплив 
не повинний паралізовувати її волю). Вона має бути суб’єктом, який 
діє вільно. На це звертав увагу М. С. Таганцев, зазначивши, що 
підбурювання припускає свідоме втягнення будь-кого у злочин, 
визначення чиєї-небудь волі до вчинення злочину. Але як з’єднати 
подібне поняття про підбурювання з доктриною про свободу волі і про 
довільність людських дій? Якщо кожна особа у своїй діяльності 
керується мотивами, що частково ґрунтуються на власному досвіді, 
характері, звичках, частково на обставинах, що оточують винного в цей 
момент, то, звичайно, серед останніх може бути і прямий вплив третьої 
особи. Крім того, підбурюваний має відповідати певним вимогам (бути 
суб’єктом злочину) і діяти свідомо, умисно, без примусу3. 

У зв’язку з цим не можна розглядати як підбурювання випадки4: 
1) коли до вчинення злочину схиляється неосудна особа або особа, яка 

                                                 
1 Див.: Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права. Общая часть : 

Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А. А. Пионтковский. – 
М. : Госюриздат, 1961. – С. 570; Советское уголовное право. Общая часть : 
[учеб.] / под ред. Н. А. Беляева, М. И. Ковалева – М. : Юрид. лит., 1977. – С. 273; 
Курс советского уголовного права. Часть общая : в 5-ти т. / отв. ред. Н. А. Беляев, 
М. Д. Шаргородский. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – Т. 1. – С. 617; Советское 
уголовное право. Часть общая : [учеб.] / под ред. П. И. Гришаева, 
Б. В. Здравомыслова. – М. : Юрид. лит., 1982. – С. 227; Науково-практичний 
коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, 
М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К. : Атіка, 2004. – С. 86; та ін. 

2  Див.: Арутюнов А. А. Подстрекатель преступления / А. А. Арутюнов // 
Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 122–128.  

3  Таганцев Н. С. Русское уголовное право : лекции. Часть общая. / 
Н. С. Таганцев, д-р уголов. права. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – С.-Пб.: Гос. Тип., 
1902. – Т. 1. – 823 с. – репринтная копия. 

4  Див.: Арутюнов А. А. Подстрекатель преступления / А. А. Арутюнов // 
Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 122–128.  
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не досягла віку кримінальної відповідальності (статті 19, 22 КК 
України). Цей випадок не може бути віднесений до підбурювання, 
оскільки наявна лише одна винна особа і, отже, співучасть відсутня; 
2) коли особа, яку схилили до вчинення дії, невинна (обман, омана, 
помилка). Оскільки особа, яка схиляється до вчинення злочину, діє 
невинно, її дії (бездіяльність) не є злочином, тому підбурювання в 
подібних випадках неможливо. Співучасті немає, а особа, яка схиляє 
іншу особу до вчинення злочину, має розглядатися як одноосібний 
винний; 3) коли особу схиляють до вчинення злочину у стані 
необхідної оборони (ч. 1 ст. 36 КК). Дії такої особи є правомірними, 
отже, спонукання її до їх вчинення не є злочином. Випадки схиляння 
до вчинення умисних дій, що явно не відповідають небезпечності 
посягання або обстановці захисту (ч. 3 ст. 36 КК), повинні 
розглядатися як підбурювання до злочину; 4) коли особу схилили до 
затримання особи, яка вчинила злочин (ч. 1 ст. 38 КК). Такі дії 
визнаються правомірними, тому спонукання особи до вчинення цих дій 
не може розцінюватися як підбурювання до злочину. Винятки можуть 
становити лише випадки схиляння до умисного перевищення заходів, 
необхідних для затримання злочинця, що повинні розглядатися як 
підбурювання до злочину, оскільки таке перевищення визнається 
злочином (ч. 2 ст. 38 КК); 5) коли особу схилили до вчинення дій у 
стані крайньої необхідності (ч. 1 ст. 39 КК). Стан крайньої необхідності 
не є злочином, а отже, і схиляння до заподіяння шкоди в цьому 
випадку не може розглядатися як підбурювання до злочину. 
Перевищення меж крайньої необхідності тягне за собою кримінальну 
відповідальність (ч. 2 ст. 39 КК), отже, схиляння до умисного 
заподіяння шкоди при перевищенні меж крайньої необхідності має 
розцінюватися як підбурювання до злочину; 6) коли в результаті 
фізичного або психічного примусу особа, яка схиляється до вчинення 
злочину, не могла керувати своїми вчинками. Підбурювання в цьому 
разі відсутнє, оскільки дії такої особи не є злочином (ч. 1 ст. 40 КК). 
Якщо ж унаслідок фізичного чи психічного примусу особа, яка 
схиляється до вчинення злочину, зберігала можливість керувати своїми 
діями (ч. 2 ст. 40 КК), вона розглядається як виконавець злочину, а 
особа, яка її схилила до вчинення злочину, – як підбурювач; 7) коли 
особу спонукають до вчинення злочину дії, спрямовані на виконання 
законного наказу або розпорядження (ч. 1 ст. 41 КК). Оскільки 
заподіяння шкоди особою, яка виконує законний наказ чи 
розпорядження, не є злочином, остільки особа, яка віддала незаконні 
наказ чи розпорядження, не є підбурювачем до злочину, а 
розглядається як опосередкований виконавець злочину. Особа, що 
виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені 
з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає 
кримінальній відповідальності на загальних підставах (ч. 3 ст. 41 КК). 
У цьому разі така особа має розглядатися як виконавець злочину, а 
особа, яка віддала завідомо незаконні наказ чи розпорядження, як 
підбурювач (чи навіть організатор) злочину; 8) коли особу схилили до 
вчинення дій при виправданому ризику для досягнення значної 
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суспільно корисної мети (ч. 1 ст. 42 КК). Зазначені дії особи не є 
злочином, тому і схиляння до їх вчинення не може розглядатися як 
підбурювання до злочину. Винятки становлять випадки спонукання до 
ризику, що завідомо створював загрозу для життя інших людей або 
загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій (ч. 3 
ст. 42 КК). Такий невиправданий ризик тягне за собою кримінальну 
відповідальність, тому і схиляння до такого ризику має розцінюватися 
як підбурювання до злочину; 9) коли особу схилили до вчинення дій, 
спрямованих на виконання спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації (ч. 1 ст. 43 КК). Не є злочином вимушене заподіяння шкоди 
правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону 
виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі 
чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх 
злочинної діяльності, а, отже, й схиляння до вчинення дій, 
спрямованих на виконання спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації, не може розглядатися як підбурювання до злочину1. 

Із суб’єктивної сторони підбурювання може бути тільки умисним. 
Збуджуючи у іншої особи рішучість вчинити злочин, підбурювач 
завжди усвідомлює суспільно небезпечний характер своїх дій і 
передбачає їх наслідки. Вольова сторона діяльності підбурювача 
полягає в бажанні вчинення злочину виконавцем і настання злочинного 
результату. Підбурюючими дії можуть бути визнані лише в тому разі, 
якщо суб’єкт закликає до вчинення конкретно визначеного злочину. 
Тому не можуть визнатись підбурюванням до злочину заклики, 
домовленості, поради, які не формують у виконавця наміру вчинити 
посягання на конкретний об’єкт. Загальні заклики до здійснення 
злочину, не адресовані до конкретної особи, не є злочином, їх можна 
розглядати як злочинні лише у випадку, якщо згідно з КК вони містять 
ознаки самостійного злочину2.  

Невдала співучасть належить до випадків, які можна назвати 
безнаслідковою співучастю. Приклад невдалої співучасті, коли 
підбурювач намагається схилити виконавця до злочину, організатор 
зробив спробу організувати злочин, але виконавець (виконавці) 
відмовився його вчинити; або виконавець спочатку погодився, але 
потім відмовився вчинити злочин. 

Складним вважається питання розмежування підбурювання від 
інтелектуального пособництва. Різниця між підбурюванням та 
інтелектуальним пособництвом полягає в тому, що підбурювач схиляє 

                                                 
1  Про цю та інші обставини, що виключають злочинність діяння, див.: 

Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили 
злочини : [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 
2009. – С. 115–142. 

2 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 
П. Л. Фріс. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 187. 
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до вчинення злочину (збуджує рішучість його вчинити), а 
інтелектуальний пособник своїми порадами полегшує, допомагає, 
підтримує іншу особу у вчиненні злочину. Таким чином, підбурювач 
впливає на бажання виконавця вчинити злочин, а інтелектуальний 
пособник впливає на виконавця вже після прийняття ним рішення 
вчинити злочин. Іншими словами, дії підбурювача спрямовані на 
визначення дій виконавця, а дії інтелектуального пособника підлеглі 
діям виконавця1. 

Пособник злочину. Пособником є особа, яка порадами, 
вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод 
сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка 
заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення 
злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, 
придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти 
приховуванню злочину (ч. 5 ст. 27 КК України).  

У законодавчому визначенні пособництва передбачені способи і 
засоби надання допомоги у вчиненні злочину, які можуть бути 
фізичними (матеріальними) та інтелектуальними (психічними). Саме 
тому кримінальне право видіяє інтелектуальне і фізичне пособництво. 
Інтелектуальне пособництво полягає у сприянні вчиненню злочину 
інтелектом, фізичне – фізичною діяльністю. Інтелектуальне 
пособництво дуже схоже на підбурювання. Відмінність між ними 
полягає в тому, що інтелектуальне пособництво не є злочинною 
ініціативою, а є лише підтримкою вже виявленої ініціативи2. 

При інтелектуальному пособництві розглядуваний співучасник 
дає поради виконавцю, вказівки, як краще вчинити злочин, надає для 
вчинення злочину необхідну інформацію тощо і заздалегідь обіцяна 
допомога в приховуванні злочину3. Під обіцянкою слід розуміти не 
тільки словесне запевняння чи вираження згоди, але й різні 
конклюдентні дії. 

Сприяння вчиненню злочину порадами чи вказівками полягає в 
наданні іншим співучасникам інформації щодо найбільш прийнятних 
місця, часу, способів вчинення злочину та інших обставин, що є 
необхідною умовою для реалізації спільних злочинних намірів 4 . 
Надання інформації близьке за своїми властивостями до поради і 
вказівки, але порівняно з порадою вона більш нейтральна. Порада 

                                                 
1  Більш детально див.: Арутюнов А. А. Подстрекатель преступления / 

А. А. Арутюнов // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 122–128.  
2  Див.: Ковалев М. И. Соучастие в преступлении : [монография] / 

М. И. Ковалев. – Екатеринбург : Изд-во УрГЮА, 1999. – С. 163. 
3 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [2-е вид., 

перероб. та доп.] / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 70. 

4  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К. : Атіка, 
2005. – С. 86. 
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виявляє інтерес до безпосереднього вчинення конкретного злочину. 
Надання ж інформації – це проста передача відомостей про 
потерпілого, про об’єкт злочину, про засоби його охорони, про 
можливі перешкоди на шляху здійснення злочинного задуму при 
видимій відсутності якої-небудь особистої зацікавленості до самого 
факту злочину, про який, звісно, інформатор має достатнє уявлення. 
Тому не можна зводити «сприяння вчиненню злочину порадами чи 
вказівками» до простого надання інформації. 

Порада – це роз’яснення як краще чи безпечніше підготувати 
злочин, яким шляхом доцільніше його здійснити, у який час краще 
почати вчинення задуманого, кого залучити у співвиконавці. Тобто, 
будь-яка інформація, рекомендація, що має відношення до вчинення 
основних чи факультативних елементів складу злочину. Під указівкою 
розуміється настанова чи роз’яснення, як діяти в цьому випадку. В 
усьому іншому розходження між порадою і вказівкою провести досить 
складно. Поради і вказівки можуть бути дані як усно, так і письмово, 
тому не завжди потрібно, щоб виконавець і пособник спілкувалися між 
собою безпосередньо. Поради і вказівки можуть бути зроблені 
відкрито чи в замаскованій формі. 

Фізичне пособництво полягає у вчиненні діяння, що допомагає 
виконавцю виконати об’єктивну сторону при вчиненні злочину. 
Наприклад, передача виконавцю зброї для вчинення вбивства, знарядь 
для відкриття сейфа, відключення сигналізації1, тобто надання засобів 
чи знарядь, усунення перешкод для вчинення злочину іншими 
співучасниками 2 . Якщо виконавець не скористався послугами 
фізичного пособника, то останній не може бути названий 
співучасником злочину, тому що він фактично в ньому не брав участь. 
У такому випадку відсутній причиновий зв’язок, а отже, і об’єктивна 
умова відповідальності. 

Закон передбачає два види фізичного пособництва: а) надання 
засобів чи знарядь для вчинення злочину; б) усунення перешкод для 
вчинення злочину іншими співучасниками. Під наданням засобів 
розуміються будь-які дії, що полегшують можливість вчинити чи 
довести до кінця початий злочин. Дії пособника можуть полягати в 
наданні злочинцю знарядь вчинення злочину: постачання вбивці 
зброєю, грабіжника – відмичкою тощо. До цього ж виду пособництва 
можна віднести надання виконавцю різних побічних засобів, 
необхідних для досягнення злочинного наслідку: транспорту, 
фальшивих документів і т. п. До усунення перешкод можна віднести 
злом сховища для наступної крадіжки, отруєння сторожових собак для 
того, щоб виконавець міг вільно проникнути на склад, отримання згоди 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [2-е вид., 

перероб. та доп.] / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 70. 

2 Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 
В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 336. 
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вартового чи сторожа на розкрадання зі складу матеріальних 
цінностей. На практиці обидві зазначені в законі форми фізичного 
пособництва настільки тісно переплітаються одна з одною, що між 
ними важко провести межу. 

Сприяючи виконавцю, пособник тим самим посягає на конкретні 
суспільні відносини, що взяті під охорону ЗУпКВ, і саме ця обставина 
визначає суспільну небезпечність вчиненого ним діяння. У кожному 
конкретному випадку ступінь суспільної небезпеки діяння пособника 
залежить, по-перше, від характеру суспільних відносин, що зазнали 
впливу у зв’язку з посяганням, і, по-друге, від значення вчиненого 
сприяння для досягнення злочинного наслідку1. 

При встановленні пособництва принципове значення має час його 
здійснення. За змістом ч. 5 ст. 27 КК пособництво може бути зроблено 
або до початку виконання злочину, або в момент його вчинення, але в 
будь-якому випадку до фактичного його закінчення. У поодиноких 
випадках пособництво можливе до того, як «з’явився» виконавець, чи 
коли підбурювач спочатку умовив пособника надати йому знаряддя чи 
засоби злочину, для якого він ще не підшукав виконавця. При цьому 
варто мати на увазі, що у всіх таких випадках ініціатива вчинити 
злочин виникає не у пособника. Однак якщо виконавець так і не 
визначився і відмовився від злочину, то дії пособника кваліфікуються 
як готування, оскільки необхідна умова пособництва – заподіяння 
злочинного наслідку. Не є співучастю надання допомоги, якою 
виконавець не скористався чи яка була настільки незначною, що не 
могла вплинути на розвиток причинового зв’язку. 

Пособництво можливе і при бездіяльності, якщо пособник умисно 
не використав обов’язку діяти. Однак пособництво в злочинах, 
вчинених шляхом бездіяльності, завжди повинно бути активним. У 
більшості таких випадків можливо інтелектуальне пособництво, крім 
злочинів, об’єктивна сторона яких виражається не тільки шляхом дій, 
але й шляхом бездіяльності. 

Отже, на відміну від підбурювання, з об’єктивної сторони 
пособництво може виражатися як у діях, так і у бездіяльності. 
Пособник сприяє виконавцю у вчиненні злочину, створюючи своїми 
діями реальну можливість його здійснення. Умисел пособника 
характеризується: а) усвідомленням суспільно небезпечного характеру 
злочину, що вчиняється за його допомогою; б) передбаченням 
суспільно небезпечних злочинних наслідків, що наступили в результаті 
спільних з виконавцем дій; в) бажанням чи свідомим допущенням 
настання таких злочинних наслідків. 

 
13.4. Відповідальність співучасників злочину 
Згідно з ч. 1 ст. 29 КК України виконавець (співвиконавець) 

                                                 
1  Курс советского уголовного права. Часть общая : в 5-ти т. / отв. ред. : 

Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – Т. 1. – 
С. 620. 
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підлягає кримінальній відповідальності за статтею (частиною статті) 
Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним 
злочин. При цьому посилання на ч. 2 статті 27 КК України не потрібне. 
Крім того необхідно зазначити, що при встановленні відповідальності 
виконавця враховуються загальні положення інших інститутів 
сучасного кримінального права (стадії вчинення злочину, повторність, 
сукупність, рецидив злочинів, конкуренція кримінально-правових 
норм) без будь-яких винятків. 

Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, 
вчиненого виконавцем у співучасті, є своєрідним орієнтиром при 
кваліфікації дій інших співучасників. Це пов’язано з тим, що виходячи 
з правової природи інституту співучасті у злочині, особи, які 
спільними зусиллями вчиняють один і той самий злочин, мають 
відповідати саме за його вчинення. Отже, механізм реалізації 
кримінальної відповідальності виконавця злочину залежить від 
наявності в ЗУпКВ норми, що встановлює таку відповідальність. 
Залежно від завершеності злочину виконавцем вирішується питання 
про кваліфікацію вчиненого іншими співучасниками. Якщо дії 
виконавця зупинені на попередніх стадіях злочинної діяльності 
(готуванні або замаху на злочин), то й інші співучасники відповідають 
за співучасть у замаху на злочин з посиланням на відповідні статті 
Загальної частини КК (статті 14 та 15 КК)1. 

Таким чином, необхідно чітко сформулювати правила кваліфіка-
ції вчиненого виконавцем злочину, оскільки від цього залежить на 
підставі якої статті (частини статті) ОЧ КК України буде реалізову-
ватися щодо нього кримінальна відповідальність. Так, С. Д. Шапченко 
виділяє спеціальні правила кваліфікації злочину, вчиненого 
виконавцем (співвиконавцем), пов’язані з фактом вчинення ним 
злочину у співучасті: а) при вчиненні злочину у співучасті з 
розподілом ролей діяння виконавця (якщо він один) кваліфікуються за 
загальними правилами; б) якщо в поведінці виконавця (співвиконавця) 
наявні ознаки іншого виду співучасника (наприклад, у вчиненому 
злочині виконавець виконував також функцію організатора), його 
діяння кваліфікується лише як діяння виконавця (співвиконавця), 
виконання ним функцій іншого співучасника в цьому разі може бути 
враховане при призначенні покарання; в) при вчиненні злочину групою 
осіб (співвиконавство без попередньої змови) діяння кожного 
співвиконавця кваліфікується з інкримінуванням йому кваліфікуючої 
(особливо кваліфікуючої) ознаки «групою осіб», якщо така ознака 
передбачена у юридичному складі відповідного злочину; г) при 
вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб 
(співвиконавство за попередньою змовою) діяння кожного 
співвиконавця кваліфікується з інкримінуванням йому кваліфікуючої 
(особливо кваліфікуючої) ознаки «за попередньою змовою групою 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 183. 
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осіб», якщо така ознака передбачена у юридичному складі відповідного 
злочину; такий же підхід застосовується і при вчиненні злочину у 
співучасті з розподілом ролей, якщо її елементом є співвиконавство за 
попередньою змовою; г) при вчиненні злочину за попередньою змовою 
групою осіб, якщо у відповідному юридичному складі злочину 
передбачена лише кваліфікуюча ознака вчинення його «групою осіб», 
діяння кожного співвиконавця має кваліфікуватись без інкримінування 
йому кваліфікуючої ознаки «групою осіб», оскільки відсутність 
попередньої змови, передбачена у ч. 1 ст. 28 КК як обов’язкова ознака 
при вчиненні злочину групою осіб, а у разі вчинення злочину групою 
осіб за попередньою змовою така змова наявна1. 

Певні особливості відповідальності виконавця (співвиконавця) 
передбачені ЗУпКВ у випадках ексцесу (термін «ексцес» з латинського 
означає «вихід, відступ, відхилення») виконавця (співвиконавця). 
Характеризуючи ексцес виконавця злочину, як правило, вчені вказують 
на об’єктивну (відсутність причинового зв’язку) і суб’єктивну (відсут-
ність вини) ознаки. Зовнішнім об’єктивним вираженням спільності дій 
співучасників є єдиний результат і причиновий зв’язок між діями 
кожного співучасника і цим результатом. Причиновий зв’язок є своє- 
рідним кордоном, що визначає межі відповідальності за співучасть.  

Для розуміння причинового зв’язку при ексцесі необхідно 
визначити, що розуміється під причиновим зв’язком при співучасті. 
Складність установлення причинового зв’язку при співучасті у злочині 
полягає в тому, що злочинний наслідок заподіює виконавець 
(співвиконавець), дії ж інших учасників створюють для цього 
результату лише умови2. Під причиновим зв’язком при співучасті в 
злочині пропонується розуміти об’єктивно існуючий генетичний 
зв’язок між інтегрованими діями співучасників і наслідками, що 
наступили, коли такі дії є системною причиною, а наслідок з 
необхідністю закономірно є результатом цих дій. З цього можна 
зробити висновок, що дії окремого співучасника не повинні 
розглядатися як самостійна причина чи умова загального наслідку. При 
вчиненні злочину у співучасті інтегровані дії співучасників мають 
системний характер і тому виступають як системна причина наслідку, 
що наступив. Виокремлювати з інтегрованих дій співучасників дії 
виконавця (та й будь-якого іншого співучасника), назвавши тільки їх 
причиною, не можна. Причина злочинного наслідку – не дії окремого 
співучасника, а взаємосприяння співучасників3.  

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 

С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – С. 60. 
2 Козаченко И. Я. Проблемы причины и причинной связи в институтах общей и 

особенной частей отечественного уголовного права: вопросы теории, оперативно-
следственной и судебной практики / Я. М. Злоченко, И. Я. Козаченко, 
В. Н. Курченко. – С.-Пб. : Юридический центр Пресс, 2003. – С. 52. 

3 Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской 
Федерации : автореф. дис. на соискание уч. степ. д-ра юрид. наук : спец. : 12.00.08 
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Як справедливо зазначає А. В. Шеслер, причиновий зв’язок між 
діями кожного зі співучасників і загальним для них злочинним 
наслідком може мати різний характер. Він є прямим лише у разі 
групового посягання, якщо дії кожного зі співвиконавців містять 
реальну можливість настання злочинного наслідку. При співучасті з 
юридичним розподілом ролей прямий причиновий зв’язок є тільки між 
діями виконавця і злочинним наслідком, причиновий зв’язок між діями 
інших співучасників і злочинним результатом є опосередкованим, 
оскільки їхні дії впливають на злочинний наслідок через діяльність 
виконавця 1 . У деяких випадках причинний зв’язок між діями 
виконавця, який допустив ексцес, та іншими співучасниками існує. 
Маються на увазі випадки вчинення виконавцем злочину при 
кваліфікуючих обставинах, що не охоплюються умислом інших 
співучасників, або при їх відсутності, що також не охоплюється їхнім 
умислом. Наприклад, якщо співучасники задумували і підготували 
вбивство, а виконавець вчинив убивство з особливою жорстокістю. У 
такій ситуації співучасники несуть відповідальність за закінчене 
вбивство без обтяжуючих обставин, вчинене у співучасті, особлива 
жорстокість ставиться у вину тільки виконавцю2. 

Іншою ознакою ексцесу є суб’єктивна ознака – відсутність вини 
співучасників. Ексцес як злочинне діяння виконавця, що виходить за 
межі умислу інших співучасників, – це кримінально-правове явище, що 
знаходиться за межами співучасті; і те, що виступає ознаками 
співучасті, при ексцесі набуває іншого значення. Так, при співучасті 
обов’язкова наявність двох і більше осіб, які є суб’єктами злочину; 
ексцес же може допустити й один із співучасників, у той час як 
вчинення злочину кількома особами, з яких лише одна має ознаки 
суб’єкта, не є співучастю в кримінально-правовому змісті. Спільність 
дій дійсно присутня на початковій стадії вчинення злочину, але діяння, 
що становить безпосередньо ексцес виконавця злочину, не містить цієї 
ознаки у вигляді відходу виконавця від загального задуму інших 
співучасників. 

Таким чином, ексцес – це відсутність ознак співучасті, у зв’язку з 
чим за ексцес виконавця інші співучасники кримінальної 
відповідальності не несуть. Із суб’єктивної сторони ексцес виконавця 
може бути вчинений як умисно (виконавець усвідомлював суспільну 

                                                                                                             
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / 
А. А. Арутюнов. – М., 2006. – С. 26. 

1 Уголовное право России. Общая часть : [курс лекций для вузов] / под науч. 
ред. А. В. Шеслера. – Тюмень : Академия права и управления, 2006. – С. 191; 
Шеслер А. В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой 
преступности : [учеб. пособ.] / А. В. Шеслер. – Тюмень : Изд-во ТЮИ МВД 
России, 2005. – 118 c. 

2 Шеслер А. В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой 
преступности : [учеб. пособ.] / А. В. Шеслер. – Тюмень : Изд-во ТЮИ МВД 
России, 2005. – С. 103. 
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небезпечність своїх дій, передбачав можливість чи неминучість 
настання суспільно небезпечних наслідків і бажав їхнього настання або 
не бажав, але свідомо допускав ці наслідки чи ставився до них 
байдуже), так і через необережність (особа передбачала можливість 
настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності), але 
без достатніх до того підстав самовпевнено розраховувала на 
запобігання цих наслідків, або особа не передбачала можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій (бездіяльності), 
хоча при необхідній уважності і передбачливості повинна була і могла 
передбачати ці наслідки). При цьому ексцес виконавця можливий 
тільки при конкретизованому умислі. Діяння виконавця при вчиненні 
злочину з неконкретизованим умислом не можна визнати ексцесом, 
оскільки в цьому випадку неможливо здійснити вихід за межі умислу 
співучасників1. 

Питання виникає щодо випадку, коли діяльність виконавця 
відповідає умислу співучасників, але спричиняє необережні наслідки. 
Наприклад, виконавець вчинив заплановане співучасниками 
зґвалтування, що спричинило через необережність смерть потерпілого. 
Виходячи з визнання того, що співучасть має місце тільки при прямому 
умислі, необережні наслідки можуть ставитися у вину тільки 
виконавцю злочину. Однак необхідно в кожному конкретному випадку 
з’ясовувати – чи виходять дії виконавця за межі умислу співучасників. 
Якщо виконавець вчинив дії, обговорені раніше з іншими 
співучасниками, то навіть за наявності з боку винних необережності до 
цих наслідків усі співучасники повинні відповідати на однакових 
підставах з виконавцем. Як нам здається, якщо виконавець вчинив дії, 
обговорені з іншими співучасниками, але результат вийшов іншим 
унаслідок зміни яких-небудь зовнішніх факторів, тобто поза 
залежністю від свідомої, вольової діяльності виконавця, то ексцес 
виконавця також відсутній. Співучасть у злочинах такого роду 
припускає необхідність вирішення питань причинового зв’язку між 
діями різних видів співучасників і тяжких наслідків, що наступили, 
заподіяними виконавцем через необережність. Необхідність 
встановлення причинового зв’язку випливає з вимоги закону про те, 
що відповідальність співучасників злочину визначається характером і 
ступенем фактичної участі кожного з них у вчиненні злочину. 

Таким чином, ексцесом виконавця злочину є вчинення 
співучасником щодо об’єкта, об’єктивної чи суб’єктивної сторони 
спочатку задуманого злочину, діяння, що не охоплюється умислом 
інших співучасників, але такого, що зберігає з первісним діянням 
об’єктивний і винний зв’язок. При ексцесі виконавця можливі два 
варіанти злочинної поведінки винного: а) вчинення обговореного 
злочину і, водночас, іншого, що виходить за межі умислу 

                                                 
1  Савельев Д. В. Преступная группа: вопросы уголовно-правовой 

интерпретации и ответственности / Д. В. Савельев. – Екатеринбург : Изд-во 
Уральской государственной юридической академии, 2002. – С. 76. 
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співучасників; б) відмова від здійснення задуманого посягання і 
скоєння замість нього іншого злочину. У першому з названих випадків 
на виконавця буде покладена відповідальність за усі фактично вчинені 
ним злочини, у той час як інші співучасники тільки за те посягання, що 
вони усвідомлювали. У другому варіанті виконавець не підлягає 
відповідальності за обговорений з іншими співучасниками злочин, 
тому що він добровільно відмовився від його здійснення. На цій 
підставі його діяння кваліфікується за статтею Особливої частини, що 
передбачає покарання за фактично скоєне посягання. У діях інших 
співучасників має місце невдала співучасть, завдяки чому вони в 
такому разі несуть відповідальність за готування до злочину. 
Організатор, підбурювач та пособник підлягають відповідальності за 
тією статтею (частиною статті) Особливої частини КК, яка передбачає 
покарання за злочин, вчинений виконавцем, з обов’язковою вказівкою 
на відповідну частину ст. 27 КК України. Ознаки, описані у ч.ч. 3, 4, 5 
ст. 27 КК, є своєрідним юридичним з’єднувачем дій інших 
співучасників з діями виконавця в межах інституту співучасті1.  

Крім того, врахування у формулі кваліфікації злочину, вчиненого 
організатором, підбурювачем та пособником загальних положень 
інших інститутів сучасного кримінального права (стадії вчинення 
злочину, повторність, сукупність, рецидив злочинів, конкуренція 
кримінально-правових норм) відбувається за тими ж правилами, що 
застосовуються при кваліфікації дій виконавця. До спеціальних правил 
кваліфікації злочину, вчиненого організатором, підбурювачем та 
пособником, формулюються з урахуванням змісту діяння кожного з 
цих співучасників та форми співучасті: а) якщо в поведінці особи 
наявні ознаки кількох видів співучасників (крім ознак виконавця 
(співвиконавця)), наприклад, у вчиненому злочині особа виконала 
функції і підбурювача, і пособника, діяння такої особи кваліфікуються 
з урахуванням ознак того виду співучасників, який законом 
розглядається як суспільно небезпечніший, виконання такою особою 
функцій іншого співучасника має бути враховане при призначенні 
покарання; б) якщо елементом співучасті з розподілом ролей є 
вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою і ця обставина 
передбачена у відповідному юридичному складі злочину як 
кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака, вона має бути 
інкримінована не лише співвиконавцям, а й організатору, підбурювачу 
або пособнику (за умови, що змова на вчинення злочину у нього зі 
співвиконавцями також була попередньою); в) якщо особа була 
організатором, підбурювачем або пособником у злочині, що вчиняється 
організованою групою (не будучи її учасником, однак усвідомлюючи 
відповідні її ознаки), і остання обставина передбачена у юридичному 
складі цього злочину як кваліфікуюча (особливо кваліфікуюча) ознака, 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К. : Атіка, 
2004. – С. 92. 
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вона має бути інкримінована при кваліфікації діяння такої особи, такий 
же підхід має застосовуватись і тоді, коли особа була організатором, 
підбурювачем чи пособником у злочині, що вчиняється злочинною 
організацією (щодо інкримінування в таких випадках кваліфікуючої 
(особливо кваліфікуючої) ознаки вчинення злочину «організованою 
групою»; г) якщо особа була організатором, підбурювачем або 
пособником у злочині, що вчиняється організованою групою або 
злочинною організацією, а відповідний юридичний склад такого 
злочину не передбачає цю ознаку як кваліфікуючу (особливо 
кваліфікуючу), але передбачає як кваліфікуючу ознаку «за 
попередньою змовою групою осіб», остання ознака має 
інкримінуватись при кваліфікації дій цієї особи1. 

При вирішенні питання про відповідальність співучасників 
виникає проблема щодо ставлення особам, які спільними зусиллями 
вчиняють один і той самий злочин, у вину обставин, які передбачені як 
обов’язкові або альтернативні ознаки у юридичному складі злочину, 
що вчиняється у співучасті. Особливості їх вирішення передбачені ч. 3 
ст. 29 КК України, відповідно до положень якої ознаки, що 
характеризують особу окремого співучасника злочину, наприклад, 
службова особа, військовослужбовець, раніше судима особа та ін., і 
впливають на кримінальну відповідальність, ставляться у вину лише 
цьому співучаснику. В цьому знаходить відображення принцип 
індивідуалізації відповідальності співучасників, коли інші 
співучасники: організатор, підбурювач, пособник – з однієї сторони, 
виконавець – з іншої не можуть нести (більш сувору чи більш м’яку) 
відповідальність, ніж той співучасник, який має такі ознаки2.  

Обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені в 
статтях Особливої частини ЗУпКВ як конструктивні ознаки складу 
злочину, наприклад, щодо предмета, способу чи засобів вчинення 
злочину, суспільно небезпечних наслідків, мотиву, мети злочину тощо, 
можуть ставитися у вину іншим співучасникам, але лише за наявності 
обов’язкової умови – усвідомлення ними вказаних обставин. 
Відсутність такого усвідомлення виключає можливість ставлення 
зазначених обставин у вину іншим учасникам вчиненого злочину. 

 
13.5. Форми співучасті за кримінальним правом 
У ЗУпКВ не було і поки що немає остаточного вирішення питання 

про форми (види) співучасті у злочині – воно не використовує понять 
«форма співучасті» чи «вид співучасті». Проте чітке визначення форм 
співучасті необхідне для правильного розуміння її сутності, визначення 
характеру вчиненого співучасниками злочину, а також підстави і меж 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 

С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – С. 60–61. 
2  Кримінальний кодекс України : наук.-практ. коментар / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, С. Б. Гавриш [та ін.] ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, 
В. Я. Тація. – Х. : Тов. «Одісей», 2004. – C. 87. 
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їх кримінальної відповідальності. Питання про те, які форми співучасті 
і що є критерієм їхньої класифікації, – одне з найбільш дискусійних у 
теорії кримінального права. Проблема, пов’язана з визначенням 
поняття і назвою можливих варіантів класифікації співучасті, має 
істотне значення. Це пояснюється тим, що понятійний апарат будь-якої 
науки становить основу і впливає на її розвиток. Як критерій 
класифікації дослідники пропонують розглядати ступінь згуртованості 
учасників злочину1, характер діяльності2, індивідуальну роль кожного 
зі співучасників 3 , характер існуючого між співучасниками 
суб’єктивного зв’язку4, а також різне поєднання вказаних ознак5.  

А. Н. Трайнін вважає, що завданням класифікації форм співучасті 
є визначення різної суспільної небезпеки, виходячи з характеру і 
ступеня суб’єктивного зв’язку співучасників. У зв’язку з цим він 
пропонує таку систему: 1) співучасть проста; 2) співучасть 
кваліфікована попередньою змовою; 3) співучасть особливого роду, 
тобто співучасть у злочинному об’єднанні6. В. С. Прохоров зазначає, 
що форми співучасті виражають не характер зв’язку між особами, не її 
структуру, а специфічні риси структури спільної діяльності 
суб’єктивно пов’язаних осіб, тобто не зв’язок між діячами, а зв’язок 
між діями. Спільна злочинна діяльність виражається в трьох формах: 
простій співучасті (співвиконавстві), складній співучасті (співучасть із 
розподілом ролей) і злочинній організації7. П. Ф. Тельнов, взявши за 

                                                 
1 Трайнин А. Н. Учение о соучастии / А. Н. Трайнин. – М. : Юрид. изд-во НКЮ 

СССР, 1941. – С. 79; Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву / 
П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – М. : Госюриздат, 1959. – С. 56; Пионтковский А. А. 
Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А. А. Пионтковский. – 
М. : Госюриздат, 1961. – С. 563. 

2  Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы учения о соучастии / 
М. Д. Шаргородский // Правоведение. – 1960. – № 1. – С. 97; Курс советского 
уголовного права. Часть общая. / отв. ред. : Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. – 
Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – Т. 1 – С. 601. 

3  Малахов И. П. Некоторые вопросы учения о соучастии по советскому 
уголовному праву / И. П. Малахов // Труды Военно-политической академии. – 
Вып. 17. – М., 1957. – С. 144–168. 

4  Див.: Уголовное право. Общая часть : [учеб.] / Н. И. Ветров, 
Р. Л. Габдрахманов, В. И. Динека [и др.] ; отв. ред. А. И. Ветров, Ю. И. Ляпунов. – 
М. : Новый юрист : ООО «КноРус», 1997. – С. 357. 

5 Див., наприклад: Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : 
[навч. посіб.] / П. Л. Фріс. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 174; 
Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за заг. ред. 
М. І. Бажанова. – К. : Юрінком інтер, 2002. – С. 202 

6 Трайнин А. Н. Учение о соучастии / А. Н. Трайнин. – М. : Юрид. изд-во НКЮ 
СССР, 1941. – С. 79. 

7  Курс советского уголовного права. Часть общая : [учеб.] / отв. ред. : 
Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – Т. 1 – 
С. 601. 
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критерій класифікації спосіб взаємодії учасників, виділяє такі форми: 
співвиконавство, співучасть із виконанням різних ролей, злочинна 
група, злочинна організація1. Ф. Г. Бурчак класифікаційним критерієм 
називає конструкцію складу злочину, що визначає відповідальність 
окремих співучасників, а тому пропонує формами співучасті вважати: 
1) співучасть у власному значенні цього слова (складна співучасть), що 
утворює інститут Загальної частини КПР; 2) співучасть особливого 
роду, при якій відповідальність співучасників прямо передбачена у 
статтях Особливої частини КК; 3) співвиконавство2. 

Чинне законодавство про кримінальну відповідальність виділяє 
чотири різновиди злочинних утворень (ст. 28 КК). Однак постає 
закономірне питання: чи є вони формами співучасті? Проблема 
виникає в тому, що законодавець, як це зазначалося вище, поняття 
«форма співучасті» і «вид співучасті» не розкриває. П. Л. Фріс, 
досліджуючи питання форм співучасті у злочині, зазначає, що під 
формою співучасті у злочині розуміється спосіб об’єднання 
співучасників злочину з відповідним розподілом між ними ролей та 
стійкістю суб’єктивних зв’язків між ними. За об’єктивним критерієм 
форми співучасті поділяють на просту співучасть і складну співучасть. 
Проста співучасть (співвиконання, співвинність) передбачає таке 
організаційно-структурне утворення, при якому всі співучасники 
злочину виконують роль виконавців. Складна співучасть (або 
співучасть у вузькому розумінні слова) характеризується розподілом 
ролей між співучасниками злочину, коли серед них виділяються поруч 
з виконавцем і інші фігури – організатор, підбурювач, пособник3.  

Цю точку зору підтримують практично всі вітчизняні дослідники4. 

Пленум Верховного Суду України у Постанові «Про практику 
розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 
злочинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 р. № 13 не вніс ясності 
у це питання. Так, в абзаці 3 п. 1 цієї Постанови Пленум Верховного 

                                                 
1 Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – 

М. : Юрид. лит., 1974. – С. 112. 
2  Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые 

проблемы / Ф. Г. Бурчак. – К. : Вища школа, 1986. – С. 92. 
3  Див.: Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. 

посіб.] / П. Л. Фріс. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 174–175. 
4  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К. : Атіка, 
2004. – C. 80; Матишевський П. С. Кримінальне право країни. Загальна частина : 
[підручник] П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 170–171; Кримінальне 
право України: навч. посібник / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін [та 
ін.] ; за ред. О. М. Омельчука. – К. : Наукова думка; Прецендент, 2004. – С. 34; 
Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. для 
студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К. : МАУП, 2004. – 
С. 158–159 та ін. 
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Суду України зазначив, що при розгляді багатоепізодних справ судам 
слід установлювати, на якому етапі злочинної діяльності об’єднання 
набуло ознак стійкого і до якого саме виду воно належить, маючи на 
увазі, що нерідко об’єднання зазнає таких змін після вчинення низки 
злочинів у простих формах співучасті (групою осіб або групою осіб за 
попередньою змовою) чи трансформується з одного виду в інший 
(наприклад, декілька організованих груп об’єднуються в злочинну 
організацію, організована група озброюється і набуває ознак банди)1. 
Тобто, з цього можна зробити висновок про виділення Верховним 
Судом України простих форм співучасті (групою осіб або групою осіб 
за попередньою змовою) і видів злочинних стійких об’єднань, якими є 
злочинна організація і організована група.  

Однак таке тлумачення форм співучасті не відповідає науковому 
підходу до класифікаційних критеріїв поділу понять2, оскільки будь-
яка класифікація може бути побудована за єдиною загальною 
підставою поділу її структурних елементів3. Дійсно, ця підстава поділу 
є неодмінною умовою наукової класифікації. Очевидно, що об’єднання 
в одній системі таких форм, як, наприклад, співвиконавство, співучасть 
із розподілом ролей і організована група неможливе, оскільки перші 
дві з названих форм мають в основі розподілу об’єктивний критерій 
(характер виконуваних співучасниками функцій), остання ж форма 
виділяється за суб’єктивною ознакою. Тому, беручи за підставу 
класифікації суб’єктивний критерій – ступінь взаємозв’язку спільно 
діючих осіб і розвиваючи погляди прихильників цього підходу4, нами 
пропоную-ться такі форми співучасті: 1) співучасть без попередньої 
змови і 2) співучасть за попередньою змовою. Видами співучасті за 
попередньою змовою відповідно до ЗУпКВ є: а) група осіб, утворена за 
попередньою змовою; б) організована група; в) злочинна організація. 
Підставою для запропонованої класифікації є ступінь зорганізованості 
злочинної групи, що визначає не тільки займане нею місце в системі 
злочинних груп, побудованої за ознакою зорганізованості, але й 
ступінь її суспільної небезпеки, що повинно враховуватися при 
кваліфікації спільно вчинених злочинів. Така класифікація співучасті 

                                                 
1 Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені 

стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 23 грудня 2005 р. № 13 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – 
№ 1 (65). 

2  Логика : [учебное пособие] / А. А. Ерышев, Н. П. Лукашевич, 
Е. Ф. Сластенко ; под ред. Н. П. Лукашевича. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : 
МАУП, 2003. – С. 92–93. 

3 Галиакбаров Р. Р. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : 
[конспекты лекций и иные материалы] / Р. Р. Галиакбаров. – Краснодар : Изд-во 
Кубан. гос. аграрн. ун-та, 1999. – С. 202. 

4  Див., наприклад: Иванов Н. Г. Групповая преступность: содержание и 
вопросы законодательного регулирования / Н. Г. Иванов // Государство и право. – 
М. : Наука, 1996. – № 9. – С. 75–76. 
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на форми і види уявляється практично значимою, оскільки відбиває 
конкретно названі в ЗУпКВ випадки спільної злочинної діяльності. 

Поняття співвиконавства як простої форми співучасті. 
Вчинення злочину групою осіб, передбачене ч. 1 ст. 28 КК, має місце, 
якщо в ньому беруть участь декілька (два або більше) виконавців без 
попередньої змови між собою. При цій формі співучасті всі виконавці 
(співвиконавці) – два чи більше суб’єктів злочину – виконують у 
повному обсязі чи частково об’єктивну сторону складу злочину. У цих 
випадках діяльність одного виконавця доповнюється діяльністю 
іншого (інших) при вчиненні злочину, коли злочин уже почався, але ще 
не закінчився. При цьому змова може бути, але не до початку злочину, 
а під час його виконання. Для встановлення простої форми співучасті у 
злочині необхідна наявність всіх об’єктивних і суб’єктивних ознак 
останньої. Виконавці (співвиконавці) мають діяти спільно, спиратися у 
своїх діях один на одного, між їхніми діями має бути причиновий 
зв’язок, їм належить усвідомлювати, що спільними діями вони 
вчиняють злочин, і бажати чи свідомо допускати настання суспільно 
небезпечних наслідків. Проста співучасть передбачена в окремих 
частинах статей КК як кваліфікуюча ознака злочину (наприклад, при 
крадіжці – ч. 2 ст. 185, контрабанді – ч. 2 ст. 201 КК, організації або 
утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів – ч. 2 ст. 317 КК України).  

При співвиконавстві об’єктивну сторону злочину, склад якого 
описаний в одній зі статей ОЧ КК України, безпосередньо вчинює не 
один виконавець, а декілька співучасників. Не можна, однак, розуміти 
співвиконавство як обов’язкове здійснення кожним співучасником усіх 
дій, передбачених складом злочину, як виконання кожним з них складу 
від початку до кінця. Злочин у співвиконавстві нерідко відбувається 
так, що дії, які входять до об’єктивної сторони, кожним співучасником 
цілком не охоплюються. Отже, розглянуті ізольовано, вони не 
становлять об’єктивну сторону злочину і наслідки настають лише в 
результаті сукупної діяльності всіх співвиконавців1. Більшість авторів, 
а також судово-слідча практика підтримують думку, що при 
співвиконавстві можливе виконання окремими співучасниками лише 
частини дій, що складають об’єктивну сторону злочину. Такі дії є 
співвиконавством у тому разі, якщо ними здійснюється об’єктивна 
сторона складу злочину, що інкримінується співучасникам.  

Виконавець один вчинює весь злочин від початку до кінця. При 
співвиконавстві ж злочин безпосередньо вчиняють декілька осіб. Тому 
не виключається розподіл ролей між ними в межах єдиної об’єктивної 
сторони. Таке вирішення питання слід визнати вірним, тому що при 
виконанні злочину його склад, передбачений в одній зі статей ОЧ КК, 
безпосередньо і цілком виконується однією особою. Виконавець 

                                                 
1 Сергеев В. В. Уголовно-правовые меры борьбы с групповой преступностью / 

В. В. Сергеев. – Волгоград, 1977. – С. 31. 
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самостійно (у кримінально-правовому змісті) виконує всю об’єктивну 
сторону злочину від початку до кінця. Організатор, підбурювач чи 
пособник, безперечно, впливають на послідовність виконання 
виконавцем окремих частин дії, на швидкість його розвитку тощо. 
Однак у безпосередньому вчиненні об’єктивної сторони злочину вони 
участі не беруть. Поділ ролей співвиконавців має технічний характер 
(наприклад, як співвиконавці крадіжки особистого майна підлягають 
відповідальності співучасники, один із яких проникнув у приміщення і 
виніс звідти речі, а іншій залишився стояти на сторожі, а потім 
прийняв і відніс викрадене) і не впливає на юридичну кваліфікацію дій. 
У разі вчинення співвиконавцями вбивства також не обов’язково, щоб 
ушкодження, що заподіяли смерть, були завдані кожним з них1. 

Із суб’єктивної сторони для співвиконавства характерний умисел 
співучасників, усвідомлення кожним з них змісту і суспільної 
небезпеки своїх дій і дій інших учасників, спільності дій і спільності 
заподіюваного злочинного результату. 

Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, 
коли його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які 
заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його 
вчинення. Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою є 
небезпечнішим порівняно з першим вид співвиконавства. Попередня 
змова забезпечує більш високий ступінь взаємодії між співучасниками. 
Співучасники заздалегідь, до початку здійснення злочину, 
домовляються про спільність своїх дій, про час і місце, про засоби 
(знаряддя) і способи вчинення злочину. Проте і така група ще не 
утворює міцних зв’язків між учасниками злочину, співорганізова-ність 
дій усіх співучасників забезпечується тільки на час виконання 
об’єктивної сторони злочину, після чого група розпадається. 

У юридичній літературі можна зустріти помилкове уявлення про 
те, що в межах даного виду співвиконавства можуть бути розподілені 
ролі між співучасниками. Розподіл ролей при вчиненні злочину групою 
осіб за попередньою змовою може носити суто технічний характер, що 
не впливає на юридичну оцінку вчиненого. Наприклад, при вчиненні 
крадіжки один учасник групи проникає до квартири, другий приймає 
речі через вікно на вулиці, третій складає їх у сумки, четвертий 
відносить їх в автомобіль. Всі члени групи діють як співвиконавці. 
Розподіл ролей між співучасниками в кримінально-правовому значенні 
припускає наявність інших співучасників, крім виконавців. 

У ЗУпКВ (ч. 2 ст. 28 КК) законодавець не вказує на 
співвіконаство, але судове тлумачення має це на увазі. Так, Пленум 
Верховного Суду України у абзацах 1 і 4 п. 24 Постанови «Про судову 
практику у справах про злочини проти власності» зазначив, що 
учасники вчинення злочину групою осіб діють узгоджено, зі спільним 
умислом, і кожен із них безпосередньо виконує діяння, що повністю чи 

                                                 
1 Сергеев В. В. Уголовно-правовые меры борьбы с групповой преступностью / 
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частково утворює об’єктивну сторону складу злочину. При цьому 
можливий розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує 
певну роль у вчиненні злочину. Дії особи, яка безпосередньо не брала 
участі у вчиненні злочину, але порадами, вказівками, наданням засобів 
чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину 
іншими співучасниками, а також яка заздалегідь обіцяла переховати 
злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину або 
предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі 
предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину, належить 
кваліфікувати як співучасть у скоєному у формі пособництва з 
посиланням на частину п’яту статті 27 КК. Такий підхід до роз’яснення 
норми підтверджується судовою практикою, коли ВССУ визнавав 
крадіжку, вчиненою групою осіб за попередньою змовою, якщо в ній 
брали участь два і більше виконавці, що заздалегідь домовилися про її 
спільне вчинення, і кожний з них виконував дії, що складали хоча б 
частина об’єктивної сторони злочину. Аналогічні рекомендації 
відносно понять групового вбивства чи групового зґвалтування 
містяться в інших постановах ПВСУ. 

Таким чином, об’єктивна сторона групового злочину за 
попередньою змовою характеризується тільки співвиконаством. 
Кожний з учасників групи виконує дії, що утворюють ознаки 
об’єктивної сторони конкретного злочину. Спільні зусилля всіх осіб 
призводять до настання єдиного для них злочинного результату. З 
суб’єктивної сторони цей вид співучасті характеризується тільки 
прямим умислом. Розходження з простою формою співучасті полягає в 
тому, що в першому виді співвиконаства спільний намір виникає в 
момент здійснення злочину, а при другому – учасники групи 
заздалегідь домовляються про його вчинення. Мотиви можуть бути 
різними, але вони не впливають на юридичну оцінку дій членів групи. 
Попередня змова на здійснення злочину є обов’язковою ознакою 
суб’єктивної сторони не лише розглядуваного виду складної форми 
співучасті, але й інших – організованої групи і злочинної організації. 
Змова обов’язково включає згоду кожного зі співучасників на 
використання певних технічних засобів, знарядь, прийомів і способів 
вчинення злочину, а також на визначений характер і розмір суспільно 
небезпечних наслідків.  

Злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його 
готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які 
попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинення цього та 
іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом 
функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, 
відомого всім учасникам групи. Ця форма є складною співучастю і 
відбувається тільки за попередньою змовою, інтеракції між співучас-
никами носять утруднений характер, деякі з них особистої участі в 
здійсненні злочинів не приймають, їхні ролі розподілені в юридичному 
змісті на ролі: організатора, керівника, пособника чи виконавця 
злочину, але при цьому діючи в межах однієї організованої групи.  
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Закон визначає чотири ознаки організованої групи: а) група 
складається з трьох і більше осіб; б) особи заздалегідь зорганізувалися 
в групу; в) група має стійкий характер; г) метою групи є вчинення 
одного чи декількох злочинів. Зазначені ознаки визначають кількісну і 
якісну характеристику організованої групи, включаючи спосіб 
взаємодії між її учасниками: це є стійка і, отже, устояна група, що 
створена для здійснення злочинної діяльності на тривалий час. Але зі 
змісту ч. 3 ст. 28 КК України випливають і інші ознаки організованої 
групи. Це пов’язано з тим, що стійкість групи визначається не тільки 
тривалістю її існування, але й стабільністю її складу, що, у свою чергу, 
забезпечується особливим порядком підбора учасників групи і 
встановленням жорсткої дисципліни в межах групи. Тому в 
організованій групі обов’язково є організатор чи керівник, що підбирає 
учасників та підтримує дисципліну. Керівник планує і підготовляє 
вчинення злочинів, забезпечує знаряддями і засобами, необхідними для 
реалізації планів групи, координує дії інших учасників. У групі 
можливий розподіл ролей не тільки суто технічно як у групі, 
створеною за попередньою змовою, але й у юридичному значенні, 
тобто організатор чи керівник можуть доручити окремим учасникам 
групи тільки матеріальне забезпечення групи (виготовлення знарядь і 
засобів злочину, фінансове забезпечення злочинної діяльності), 
другим – охорону предметів злочину, третім – безпосереднє виконання 
злочину тощо. Аналіз судової практики свідчать про вузьку 
спеціалізацію організованих груп (торгівля зброєю, ігорний бізнес, 
наркотиками, фальсифікованими лікарськими засобами, здійснення 
шахрайських фінансових операцій, проституція), мають свої території 
(регіони) дії, а також відрізняються професіоналізмом її учасників. 
Одним з різновидів організованої групи є банда. Деякі учені вважають 
банду злочинною організацією, тобто відносять її до наступного виду 
співучасті. Проте ПВСУ у п. 17 Постанови «Про практику розгляду 
судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 
злочинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 року № 13 під бандою 
розуміє озброєну організовану групу або злочинну організацію, яка 
попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на 
підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного 
такого нападу, який потребує ретельної, довготривалої підготовки. 

Таким чином, об’єктивна сторона цього виду співучасті 
характеризується наявністю організованої, стійкої групи осіб (три і 
більше), що заздалегідь об’єдналися для вчинення одного чи декількох 
злочинів. Особливий спосіб взаємодії між співучасниками відрізняють 
більш високий рівень зорганізованості і міцніші зв’язки між членами 
групи. Суб’єктивна сторона характеризується наявністю прямого 
умислу. Мета – вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних 
єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на 
досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Тобто кожний 
з учасників усвідомлює свою причетність до організованої групи і 
суспільну небезпеку своїх дій і дій інших осіб, передбачає хоча б в 
загальному вигляді результати спільної злочинної діяльності і бажає 



 304 

бути учасником організованої групи і діяти в її цілях. Кожний з 
учасників обізнаний про характер і мету вчинюваних і планованих 
злочинів, що не виключає розходження мотивів злочинної діяльності. 
Вчинення злочину організованою група є кваліфікуючою ознакою 
багатьох злочинів (проти власності, у сфері господарської діяльності, 
проти громадської безпеки і громадського порядку, проти правосуддя), 
а також складає ознаки самостійного злочину – бандитизму (ст. 257). 

Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він 
вчинений стійким ієрархічним об’єднанням декількох осіб (п’ять і 
більше), члени чи структурні частини якого за попередньою змовою 
зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього 
вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї 
організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших 
осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, 
так і інших злочинних груп (ч. 4 ст. 28). 

Отже, злочинна організація – це організована група особливого 
роду, наділена законом більшим ступенем стійкості, згуртованості і 
рядом інших ознак, а також є складною формою співучасті, вчиненою 
за попередньою змовою. Як особлива форма співучасті злочинна 
організація передбачена в нормах Особливої частини КК: створення 
або участь у банді (ст. 257 КК), створення або участь у терористичній 
організації чи групі (ст.2583 КК), створення не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань і участь у них (ст. 260 КК). 

ЗУпКВ виділяє чотири ознаки цього види складної форми 
співучасті: а) група осіб (п’ять і більше), б) ієрархічна стійкість, 
в) зорганізованість за попередньою змовою, г) створена для вчинення 
тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або 
керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або 
забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і 
інших злочинних груп. ПВСУ у п. 11 Постанови «Про практику 
розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 
злочинними об’єднаннями» від 23 грудня 2005 року № 13 зазначив, що 
стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх 
здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, 
тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, 
як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів 
керівника, намагання окремих членів об’єднання відокремитись чи 
вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій 
правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному 
середовищу тощо). На здатність об’єднання протидіяти внутрішнім 
дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний 
склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване 
підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність 
плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо 
його досягнення. Ознаками зовнішньої стійкості злочинної організації 
можуть бути встановлення корупційних зв’язків в органах влади, 
наявність каналів обміну інформацією щодо діяльності конкурентів по 
злочинному середовищу, створення нелегальних (тіньових) страхових 
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фондів та визначення порядку їх наповнення й використання тощо. 
Набуття організованою групою крім ознак внутрішньої ще й ознак 
зовнішньої стійкості (за наявності ієрархічної побудови та мети 
вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів), як правило, свідчить 
про те, що ця група трансформувалась у злочинну організацію. 

Злочинна організація має, порівняно зі звичайною організованою 
групою, складнішу внутрішню структуру. Як показує практика, 
обов’язково наявні організатори, керівники, рада керівників, у яку 
нерідко входять корумповані представники органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, працівники правоохоронних 
органів. Ролі рядових учасників строго і більш детально розподілені і 
виділяються виконавці злочинів, навідники, власна служба безпеки, 
бойовики, служба інформації (розвідка), служба матеріального 
забезпечення діяльності злочинної організації. Злочинна організація 
може поділятися на дрібніші підрозділи (бригади, ланки, групи), але 
може, навпаки, представляти об’єднання декількох злочинних 
організацій чи об’єднання організаторів, керівників чи інших 
представників регіональних стійких злочинних груп, що створені 
злочинною організацією як структурні підрозділи для розробки планів і 
підготовки умов для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.  

Таким чином, об’єктивна сторона даного виду складної форми 
співучасті характеризується наявністю складних, стійких 
організаційних форм злочинної діяльності у виді злочинної організації, 
її структурних підрозділів, об’єднання організаторів, керівників та 
інших представників регіональних груп, а також у формі організаційної 
діяльності, спрямованої на створення злочинної організації і 
керівництво нею. Суб’єктивна сторона характеризується тільки прямим 
умислом. Метою злочинної діяльності є вчинення тяжких і особливо 
тяжких злочинів. 

 
13.6. Причетність до злочину 
Вчиняючи злочин у співучасті співучасники усвідомлено і 

цілеспрямовано поєднують свої зусилля для досягнення загального для 
всіх результату. Саме така спільна умисна діяльність, спрямована на 
вчинення злочинного посягання визнається співучастю. Втім 
непоодинокі випадки, коли суб’єкт певним чином сприяє вчиненню 
злочинного діяння чи прихованню його слідів, однак його дії завдяки 
відсутності обов’язкової об’єктивної чи суб’єктивної ознаки 
співучастю не визнаються. Така діяльність називається причетністю до 
злочину, що має якісно інші правові наслідки порівняно зі співучастю. 

Причетність до злочину – це діяльність особи, що не є 
співучастю, і полягає у сприянні вчиненню злочинного посягання або 
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прихованню його слідів. У сучасному кримінальному праві виділяється 
три види причетності: потурання, приховування і недонесення1. 

Потуранням визнається несумлінне ставлення особи до своїх 
обов’язків, що виражається в невиконанні нею дій, спрямованих на 
припинення вчиненого злочину. Цей вид причетності характеризується 
відсутністю спільності, як об’єктивної ознаки співучасті, а також 
суб’єктивної ознаки – спрямованості на досягнення загального 
злочинного результату. Наприклад, спостерігаючи за тим, як у кімнаті 
для затриманих один з них б’є іншого, співробітник міліції не приймає 
ніяких заходів для припинення цього злочину. У цьому разі службова 
особа хоча й усвідомлює, що вчиняється злочин, не приймає в ньому 
участі, завдяки чому співучасть тут відсутня і вчинене визнається 
потуранням. 

Слід зазначити, що потуранням може бути лише умисне 
неперешкоджання злочинній діяльності інших осіб. Мотивами 
бездіяльності можуть бути небажання перешкоджати вчиненню 
посягання, страх за свою безпеку тощо. Зазначений вид причетності 
завдяки відсутності ознаки спільності не утворює співучасті, на 
підставі чого така особа не підлягає відповідальності як співучасник. 
Водночас, кримінальна відповідальність за потурання передбачається 
окремими статтями ОЧ КК як самостійний злочин. Наприклад, ст. 364 
КК України – зловживання владою або службовим становищем, тобто 
умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої 
себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою 
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, 
якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, 
свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Можлива і 
відповідальність за ст. 256 КК (заздалегідь не обіцяне сприяння 
учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності 
шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, 
інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а 
також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, 
які сприяють їх злочинній діяльності), а також за ст. 426 КК (умисне 
неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення 
військовою службовою особою до органу досудового розслідування 
повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне 
правопорушення, а також інше умисне невиконання військовою 
службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками 
повинна була виконати, якщо це заподіяло істотну шкоду). 

Необхідно враховувати, що кримінально караним є потурання 
осіб, на яких у встановленому порядку покладений обов’язок щодо 
недопущення вчинення злочинів. Неперешкоджання злочину іншими 

                                                 
1 Більш детально див.: Митрофанов І. І. Кримінальна відповідальність осіб, які 

вчинили злочин у співучасті : [монографія] / І. І. Митрофанов, Т. М. Слободяник. – 
Кременчук : вид. ПП Щербатих О. В., 2009. – С. 230–250. 
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особами, на яких такий обов’язок не лежить (наприклад, випадковий 
перехожий не припиняє вчинюваного хуліганства і не сповіщає про це 
правоохоронні органи), не тягне наслідків кримінально-правового 
характеру, але може одержати негативну моральну оцінку з боку 
суспільства. 

Приховування – це заздалегідь не обіцяне приховання злочинця, 
слідів злочину або предметів здобутих злочинним шляхом. У 
зазначеному випадку відсутня часова ознака співучасті, тому що 
злочин уже вчинений. З цієї причини дії, що утворюють приховування, 
не повинні бути заздалегідь обіцяними. Це, наприклад, випадок, коли 
вбивця у закривавленому одязі після вчинення злочину прийшов до 
свого знайомого і, розповівши про те, що трапилося, попросив дати 
йому інший одяг, а закривавлений спалити, що знайомий і вчинив. 
Перед нами заздалегідь не обіцяне приховування як злочинця, так і 
слідів злочину. Такий приховувач несе відповідальність за ст. 396 КК 
України. Ця стаття встановлює покарання за заздалегідь не обіцяне 
приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину. За приховування 
злочинів середньої або невеликої тяжкості КК не передбачає 
покарання. При цьому слід зазначити, що ч. 2 ст. 396 КК виключає 
кримінальну відповідальність за приховування тяжких і особливо 
тяжких злочинів членів сім’ ї особи, яка вчинила злочин, а також її 
близьких родичів, коло яких визначається законом1. Відповідно до п. 1 
ст. 3 КПК ними вважаються чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, 
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, 
баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач 
чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під 
опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому 
числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. 

У іншому разі, якщо особа попереднє обіцяє винному сховати 
його чи сліди злочину, вона визнається інтелектуальним пособником 
вчиненого посягання і несе відповідальність як співучасник злочину. 

Приховування злочину виражається лише в активних діях. При 
цьому суб’єкт може ускладнити пошук і встановлення особи злочинця 
(зміна зовнішності, надання притулку) або приховати сліди вчиненого 
посягання (шляхом знищення, видозміни, приховування тощо). 
Кримінальна відповідальність за приховування злочинів настає у 
випадках спеціально передбачених ЗУпКВ: заздалегідь не обіцяне 
придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо 
одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 198 КК 
України) і заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо 
тяжкого злочину (ст. 396 КК України). Слід враховувати, що 
розглянута форма причетності має місце лише в тому разі, якщо 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник] / за заг. ред. 

М.І. Бажанова. – К. –Х. : Юрінком інтер – Право, 2002. – С. 216–217. 
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суб’єкт вірогідно усвідомлює ту обставину, що він допомагає сховати 
сліди вчиненого злочину. Якщо, наприклад, суб’єкт набуває майно, не 
усвідомлюючи тієї обставини, що воно здобуто злочинним шляхом, 
приховування виключається. 

Недонесенням визнається неповідомлення особою 
правоохоронним органам про достовірно відомі підготовлювані або 
вчинені злочини. У КК УРСР 1960 року відповідальність за 
недонесення наставала за ст. 187 цього кодексу. 

Сьогодні КК України відповідальності за цей вид причетності до 
злочину не передбачає. На цій підставі самостійного кримінально-правового 
значення недонесення немає. Лише у разі, якщо в діях такої особи містяться 
ознаки іншого самостійного складу злочину, вона підлягає за нього 
кримінальній відповідальності. Так, наприклад, якщо така особа незаконно 
зберігала вогнепальну зброю, вона підлягає відповідальності за ст. 263 КК, 
за недонесення ж про злочин, вчинений іншими особами, вона ні за яких 
умов не відповідає (ч. 7 ст. 27 КК України). 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке співучасть у кримінальному праві? 
2. Яке значення має кримінально-правовий інститут співучасті у 

злочині? 
3. Якими ознаками характеризується співучасть? 
4. Які види співучасників визначає Кримінальний кодекс України? 
5. Які форми співучасті ви знаєте? 
6. Хто такий організатор злочину? 
7. Якими ознаками характеризується виконавець злочину? 
8. Хто є пособником злочину? 
9. За якими рисами виділяють підбурювача злочину серед інших 

співучасників злочину? 
10. Визначте поняття співвиконавства у злочині. Які ознаки 

характеризують співвиконавство у злочині? 
11. Чим відрізняється організована група від злочинної 

організації? 
12. Що є підставою кримінальної відповідальності співучасників 

злочину? 
13. В яких межах несуть відповідальність співучасники злочину? 
14. Що в кримінальному праві розглядається як невдала співучасть 

у злочині? 
15. Які умови добровільної відмови співучасників злочину? 
16. Що таке ексцес виконавця? 
17. Як вирішуються питання кримінальної відповідальності 

співучасників злочину при ексцесі виконавця? 
18. Що таке причетність до злочину? 
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ТЕМА 14 Множинність злочинів 
14.1. Поняття та ознаки множинності злочинів. 
14.2. Поняття та ознаки одиничного злочину. 
14.3. Повторність злочинів. 
14.4. Сукупність злочинів. 
14.5. Поняття рецидиву злочинів. 

 
14.1. Поняття та ознаки множинності злочинів 
Злочинна діяльність має найрізноманітніші форми і прояви. У 

деяких випадках характерною рисою антигромадської поведінки є 
вчинення одним суб’єктом декількох діянь, що є самостійними 
злочинами. Ця обставина знайшла законодавче відображення в 
інституті множини (множинності) злочинів. 

Виступаючи невід’ємною частиною загального вчення про злочин, 
проблема множинності злочинів є однією з найважливіших та 
найскладніших у теорії кримінального права та правозастосовній 
практиці. Вирішенню питань множинності злочинів приділялась 
значна увага у наукових працях багатьох учених радянської та 
вітчизняної науки кримінального права: М. І. Бажанова, М. І. Блум, 
Я. М. Брайніна, Р. Р. Галіакбарова, А. С. Горєліка, П. С. Дагеля, 
М. Д. Дурманова, М. І. Загородникова, В. С. Зеленецького, 
Ю. А. Красікова, Г. Г. Криволапова, Л. М. Кривоченко, 
П. К. Кривошеїна, Г. О. Крігер, В. М. Кудрявцева, В. П. Малкова, 
П. С. Матишевського, А. В. Наумова, Г. П. Новосьолова, 
А. А. Піонтковського, Ф. Р. Рагімова, І. В. Рашковець, 
Н. К. Семернової, М. О. Стручкова, Г. Т. Ткешеліадзе, К. У. Умарова, 
Є. А. Фролова, В. Ф. Шмельова, Ю. І. Шульмейстера, Ю. М. Юшкова, 
О. М. Яковлєва, Н. Ф. Яшинової та інших. 

Множинність злочинів у кримінальному праві – це вчинення 
однією особою двох або більше окремих злочинних діянь, якщо за 
жодне з них не минули кримінально-правові наслідки, пов’язані з їх 
учиненням. 

Так, М. І. Бажанов зазначає, що при множинності злочинів завжди 
має місце поєднання в поведінці особи або співучасників двох чи 
більше злочинів. Тому множинність злочинів, видами якої є 
повторність, сукупність і рецидив злочинів, означає, що особою 
(співучасниками) вчинено два або більше злочинних діянь, кожне з 
яких утворює ознаки самостійного складу злочину1. 

Спеціальними ознаками множинності злочинів є:  
1) вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених 

однією чи кількома статтями (частинами статей) Особливої частини 
КК. Для встановлення множинності злочинів необхідно встановити 
факт вчинення суб’єктом кількох діянь, кожне з яких є злочинним. При 
цьому не має значення чи були вони закінченими або незакінченими 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина [підручник] / за заг. ред 

М. І. Бажанова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 219. 
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(готування чи замах на злочин), а також роль, яку виконував винний 
при вчиненні попереднього злочину (виконавець, організатор, 
підбурювач чи пособник). Не виключається множинність злочинів і 
при вчиненні одного діяння, що містить ознаки кількох злочинів 
(ідеальна сукупність злочинів). Вчинення злочину та іншого 
правопорушення, наприклад, адміністративного делікту, множинності 
злочинів не утворює. Відсутній розглядуваний інститут і в разі 
вчинення суспільно небезпечного діяння, забороненого ЗУпКВ, яке не 
може містити складу злочину (заподіяння шкоди у стані неосудності, 
або особою, яка не досягла віку кримінальної відповідальності); 

2) збереження за кожним із злочинів кримінально-правових 
наслідків, пов’язаних з фактом його вчинення, – до моменту початку 
нового злочинного посягання не минули строки давності, передбачені 
ст. 49 КК, після вчинення попереднього діяння і суб’єкт не був 
звільнений від кримінальної відповідальності з інших підстав. У тому 
разі, якщо винний вчинивши перше посягання був у встановленому 
порядку засуджений, відбув покарання і під час вчинення нового 
посягання судимість з нього знята або погашена, множинність злочинів 
також відсутня. На це звертається увага в постанові ПВСУ «Про 
судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я 
особи», де вказується, що вбивство не може кваліфікуватися за п. 13 
ч. 2 ст. 115 КК, коли судимість за раніше вчинене вбивство знята чи 
погашена в установленому законом порядку, коли на момент вчинення 
нового злочину минули строки давності притягнення до 
відповідальності за перший злочин, а у випадку, передбаченому ч. 4 
ст. 49 КК, – коли особа була звільнена судом від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності1;  

3) вчинені злочинні діяння повинні визнаватися самостійним 
кримінальним деліктом – кожне з учинених діянь повинно бути не 
лише злочинним, але й одиничним, тобто передбаченим конкретною 
статтею (частиною статті) ОЧ КК. У разі, якщо суб’єкт скоює кілька 
суспільно небезпечних діянь, кожне з яких є епізодом одного 
продовжуваного злочину, множинність злочинів відсутня.  

Встановлення в діях винного ознак множинності свідчить: а) про 
підвищену суспільну небезпечність (заподіяння значнішої шкоди 
порівняно з одним злочинним діянням); б) про стійкість 
антисоціальних поглядів винного (злочинне діяння є не випадковим 
епізодом у житті особи, а вираженням сталих установок). Крім того, 
множинність злочинів сприяє формуванню у винного навичок 
вчинення злочинних посягань, а в окремих випадках досягненню 
кримінального «професіоналізму». 

Ці обставини знайшли відображення в ЗУпКВ. Так, факт 
множинності злочинів тягне за собою призначення більш суворого 

                                                 
1  Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / 

Верховний Суд України ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 
С. 231. 
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покарання, а так само інші негативні для винного наслідки. Згідно з 
п. 1 ч. 1 ст. 67 КК обставиною, що обтяжує покарання, визнається – 
вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів. Крім того, 
зазначені форми множинності передбачені в низці статей Особливої 
частини КК як кваліфікуючі ознаки. Наприклад, у ч. 2 ст. 185 КК 
обтяжуючою обставиною крадіжки визнається вчинення її повторно. 

За наявності множинності злочинів виключається можливість 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям (ст. 45 КК), примиренням з потерпілим (ст. 46 КК), у зв’язку з 
передачею особи на поруки (ст. 47 КК), а також зі зміною обстановки 
(ст. 48 КК України). Повторність злочинів перешкоджає звільненню 
неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру (ст. 105 КК). 

 
14.2. Поняття та ознаки одиничного злочину 
Множинність утворює вчинення двох або більше самостійних 

злочинних діянь. Тому набуває особливого значення питання 
з’ясування поняття та ознак одиничного кримінального делікту як 
діяння (дії або бездіяльності) чи сукупності взаємозалежних діянь, що 
містять ознаки окремого складу злочину, передбаченого відповідною 
статтею або частиною статті Особливої частини Кримінального 
кодексу. Залежно від структури, одиничні злочині поділяється на два 
види: простий і складний (ускладнений).  

Простим одиничним злочином визнається посягання, у якому всі 
елементи та ознаки виражені однократно і мають просту структуру. 
Наприклад, підміна дитини (ст. 148 КК) виражається в дії, відбувається 
лише з прямим умислом, що поєднується з корисливим чи іншим 
особистим мотивом, і посягає на особисту волю дитини. У цьому 
складі всі об’єктивні і суб’єктивні ознаки, зокрема об’єкт посягання, 
діяння, вина у формі умислу представлені однократно, що дає змогу 
визначити його як простий одиничний злочин. 

Складним (ускладненим) злочином є суспільно небезпечне 
діяння чи система діянь, окремі елементи складу якого виражені 
неодноразово чи мають додаткові ознаки. Зовні такий злочин схожий із 
множинністю, однак при цьому він залишається одиничним 
посяганням. Виділяють такі види складних одиничних кримінальних 
деліктів: триваючі, продовжувані, складені злочини, склади з 
альтернативними діями1, злочини з двома формами вини, злочини, що 
характеризуються повторними діями.  

Продовжуваним визнається злочин, що складається з декількох 
тотожних актів дій (бездіяльності), об’єднаних єдиним умислом. За 

                                                 
1 Така точка зору не є панівною в кримінальному праві. Так, наприклад, окремі 

вчені відносять склади з альтернативними діями до простих одиничних злочинів 
(Див.: Савченко А. В. Сучасне кримінальне право України : [курс лекцій] / 
В. В. Кузнецов, А. В. Савченко, О. Ф. Штанько. – 2-е вид., виправ. та доповн. – К. : 
Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. – С. 135). 
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загальним правилом тотожність діяння означає «подібність одного до 
одного за суттю, зовнішніми ознаками та виявом»1, а для злочинних 
посягань – подібність діяння за своєю кримінально-правовою 
природою. Так, маючи намір на викрадення дорогого набору 
інструментів, особа протягом трьох днів послідовно виносить їх з 
підприємства, на якому вона працює. У злочині, що продовжується, усі 
вчинені діяння повинні бути аналогічними – передбачатися однією 
статтею Особливої частини ЗУпКВ. Цим поняттям широко 
користується судова практика у справах про крадіжки, привласнення та 
розтрати, обман покупців та замовників, одержання / надання 
неправомірної вигоди службовій особі, статеві злочини тощо. 

Слід враховувати, що всі епізоди продовжуваного злочину мають 
бути об’єднані єдиним умислом. Це означає, що здійснюючи окремо 
кілька суспільно небезпечних дій, винний прагне досягти єдиної мети. 
У тому разі, якщо при вчиненні нового діяння умисел виникає заново, 
вчинене слід кваліфікувати за правилами повторності. Так, якщо 
вчинивши квартирну крадіжку, винний через якийсь час вирішує 
повернутися і забрати цінне майно, що залишилося в ній, вчинене слід 
кваліфікувати як повторне викрадання, тому що в цьому випадку 
умисел на повторну крадіжку виник після завершення першого епізоду. 

Характерним для продовжуваного злочину є заподіяння у 
результаті вчинення кількох тотожних дій шкоди одному об’єкту. У 
тому разі, якщо винний, маючи намір на досягнення загального 
результату, вчинює два чи більше діяння, але посягає на різні об’єкти, 
одиничний злочин відсутній і має місце множинність. Наприклад, М. 
вчинив викрадання гаманців у двох громадян, з метою добути суму 
грошей, потрібну для придбання пляшки горілки. 

Слід також звернути увагу на те, що продовжуваний злочин 
характеризується невеликим розривом у часі між усіма вчиненими 
діяннями. Якщо встановлюється тривалий проміжок у часі між 
декількома епізодами, то вести розмову про продовжуваний злочин не 
доводиться, тому що при наявності значного розриву у часі вчинене не 
може бути визнано єдиним діянням. 

Триваючий злочин – це суспільно небезпечне діяння, пов’язане з 
тривалим невиконанням покладеного на винного обов’язку (ухилення 
від сплати аліментів на утримання дітей – ст. 164 КК) чи порушенням 
установленої заборони (незаконне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами – ст. 263 КК). Такий вид 
складного одиничного злочину характеризується, як правило, тривалим 
періодом вчинення злочинного діяння. При цьому винний постійно 
порушує охоронювані законом суспільні відносини. Однак учинене не 
утворює множини злочинів, тому що відбувається одне діяння, що 
посягає на один об’єкт. На відміну від продовжуваних, триваючі 
злочини не пов’язані зі вчиненням кількох аналогічних злочинних 

                                                 
1  Сучасний тлумачний словник української мови / за заг. ред. проф. 

В. В. Дубічинського. – X. : Вид-во «Школа», 2006. – С. 861. 
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посягань. Тут здійснюється одне протиправне діяння, що триває у часі. 
Триваючий відрізняється тим, що існує перманентно, тоді як 
продовжуваний утворюється мозаїкою злочинних діянь; він визначає 
постійне перебування винного, так би мовити, у «злочинному стані», 
тоді як закінчення виконання чергового тотожного злочинного діяння 
припиняє вчинення злочину, яке розпочинається знову з початком 
виконання чергового тотожного діяння; триваючий злочин виконується 
одним діянням тоді як продовжений є низкою діянь1. 

Складений злочин – це злочинне діяння, що поєднує два чи 
більше самостійних посягання. Складений злочин містить у собі кілька 
кримінально-правових деліктів, кожний з який передбачається 
окремою нормою Особливої частини. Однак тому, що усі вони 
охоплюються диспозицією однієї статті, вчинене не вимагає додаткової 
кваліфікації, і визнається складним одиничним злочином. Так, ч. 4 
ст. 187 КК передбачає як особливо кваліфікуючу ознаку розбою 
вчинення цього злочину поєднаного із заподіянням тяжких тілесних 
ушкоджень потерпілому. Тут склад розбою охоплює самостійний 
злочин, передбачений ст. 121 КК – умисне тяжке тілесне ушкодження. 
Тобто, в наведеному прикладі має місце одиничний складений злочин. 

Альтернативний злочин – особливий різновид складного 
одиничного злочину, що може бути виражений в одній з кількох 
передбачених законом форм. Особливість цього виду злочину 
визначається тим, що диспозиція статті ОЧ КК передбачає два або 
більше альтернативних способи його вчинення. При цьому вчинення 
будь-якої із вказаних у статті дії утворює склад закінченого злочину. 
Наприклад, ст. 262 КК передбачає покарання за викрадення, привлас-
нення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мислив-
ської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи 
радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства. 
Цей злочин може бути вчинено у будь-якій із вказаних форм. 

Злочин із двома формами вини 2  характеризуються складною 
структурою ознак об’єктивної сторони – настанням додаткових тяжких 
наслідків і наявністю двох форм вини – умислу і необережності. При 
вчиненні зазначених кримінальних деліктів винний має намір на 
заподіяння певного суспільно небезпечного наслідку, однак у 
результаті, поряд з основною, завдається додаткова шкода, відносно 
якої має місце необережність. У цьому випадку, незважаючи на 
наявність двох суспільно небезпечних наслідків, вчинене 
кваліфікується як один злочин із двома формами вини. Наприклад, при 
незаконному проведенні аборту заподіюється побічний наслідок у 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – С. 209. 
2 У теорії кримінального права цей вид також носить назву «злочини, що 

кваліфікуються за наслідками», «злочини, що кваліфікується наявністю додаткових 
тяжких наслідків» і «злочини, що характеризуються наявністю додаткових тяжких 
наслідків». 
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вигляді смерті потерпілої. Зазначене діяння визнається складним 
одиничним злочином і кваліфікується за ч. 2 ст. 134 КК. 

Злочини, що характеризуються повторними діями, складаються з 
кількох епізодів, кожний з яких окремо не є кримінальним деліктом, 
однак у своїй сукупності вони утворюють складний одиничний злочин. 
Так, один зі способів доведення до самогубства (ст. 120 КК) 
характеризується систематичним приниженням людської гідності 
потерпілого. Саме по собі приниження гідності, якщо воно не 
виражено в непристойній формі, кваліфікуватися як злочин не може. 
Однак у своїй сукупності зазначені дії утворюють склад злочину, 
передбаченого ст. 120 КК України, якщо в їх результаті потерпілий 
вчиняє самогубство.  

 
14.3. Повторність злочинів 
Повторність злочинів означає вчинення особою двох або більше 

злочинів, передбачених однією або різними статтями (частинами 
статей) Особливої частини КК, за жоден з яких вона не була засуджена. 
У кримінально-правовій науці та у судовій практиці справедливо 
виокремлюється: 1) загальна повторність (повторність у широкому 
значенні), що охоплює всі різновиди повторення злочинів тією самою 
особою незалежно від характеру, ступеня суспільної небезпеки 
злочинів і наявності судимості за ці діяння, і 2) спеціальна повторність 
(повторність у вузькому розумінні), тобто більш обмежене коло 
неодноразово вчинених злочинів – тотожних, а у випадках, прямо 
передбачених законом, – і однорідних злочинів, вчинених тієї самою 
особою, незалежно від факту засудження за ці злочини (наприклад, 
втягнення особи у вчинення терористичного акту або примушування 
до вчинення терористичного акту з використанням обману, шантажу, 
уразливого стану особи, або із застосуванням чи погрозою 
застосування насильства повторно – ч. 2 ст. 2581 КК). 

Об’єднуючою ознакою загальної і спеціальної повторності є 
послідовне вчинення двох і більше суспільно небезпечних діянь, 
передбачених кримінально-правовими нормами, і відсутність 
юридичних фактів, з настанням яких закон пов’язує погашення 
правових наслідків вчинених злочинів1. Так, не утворює повторності 
раніше вчинений злочин, за який особу було звільнено від 
кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом2, 
засуджено без призначення покарання або зі звільненням від 
покарання, а також злочин, судимість за який було погашено чи знято 
(ч. 4 ст. 32 КК), – не збережені правові наслідки, пов’язані із 
вчиненням попередніх злочинів. Стадії вчинених злочинів, а також 

                                                 
1 Див.: Караев Т. Э. Повторность преступлений / Т. Э. Караев/ – М. : Юрид. 

лит., 1983. – 104 c. 
2  Докладніше про звільнення особи від кримінальної відповідальності див.: 

Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія] / 
Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с. 
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вчинення злочинів одноособово чи у співучасті на визнання їх 
вчиненими повторно не впливають. За наявності зазначених умов, а 
також з урахуванням п. 17 розділу II Прикінцевих та перехідних 
положень КК повторність можуть утворювати і злочини, які каліфі-
куються за відповідними статтями (частинами статей) КК 1960 року1. 

Отже, повторність наявна тоді, коли вчинено кілька самостійних 
злочинів. Вони повинні відбуватися у різний час, тобто між кожним 
епізодом антигромадської діяльності винного повинний бути хоча б 
несуттєвий розрив у часі. Однак у тому випадку, якщо є наявним 
продовжуване злочинне посягання, що складається з кількох тотожних 
діянь, об’єднаних єдиним умислом, повторність злочинів відсутня (ч. 2 
ст. 32 КК). Так, Пленум Верховного Суду України у абз. 4 п. 20 
Постанови «Про судову практику у справах про злочини проти 
власності» від 6 листопада 2009 р. № 10 зазначив, що неодноразове 
незаконне викрадення чужого майна чи заволодіння ним, що 
складається із тотожних діянь, які мають загальну мету та із самого 
початку охоплюються єдиним злочинним наміром на заволодіння 
конкретним майном, слід розглядати як один продовжуваний злочин. 

На підставі ст. 32 КК України, злочини, що утворять повторність, 
повинні бути передбачені однією статтею чи частиною статті 
Особливої частини КК. Вказівка законодавця на кваліфікацію 
тотожних злочинів не тільки за однією статтею, але й частиною статті 
обумовлена тим, що в деяких випадках одна стаття Особливої частини 
Кримінального кодексу передбачає кілька різнорідних злочинів. 
Наприклад, ст. 358 КК регламентує ознаки двох самостійних складів – 
підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який 
видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, 
громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи 
іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі 
документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою 
використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого 
документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи 
бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми 
власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою 
метою або їх збут (ч. 1 ст. 358 КК) і використання завідомо 
підробленого документа (ч. 4. ст. 358 КК). Отже, вчинення особою 
спочатку злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а згодом 
делікту, зазначеного в ч. 4 ст. 358 КК, не утворить повторності, не 
дивлячись на те, що вони передбачені однією статтею. Це пояснюється 
тим, що названі суспільно небезпечні діяння є за своєю суттю 
різнорідними, завдяки чому їх вчинення не може кваліфікуватися як 
повторність і утворить сукупність злочинів. 

                                                 
1  Про практику застосування судами кримінального законодавства про 

повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки : Постанова 
Верховного суду України від 04.06.2010 № 7 // Вісник Верховного суду України. – 
2010. – № 7. – С. 6. 
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Відсутня повторність злочинів і в тому разі, якщо винний вчиняє 
кілька альтернативних дій, передбачених однією нормою Особливої 
частини (наприклад, незаконне поводження зі зброєю, бойовими 
припасами або вибуховими речовинами, передбачене ст. 263 КК, коли 
суб’єкт спочатку купує, а згодом зберігає пістолет). 

Однорідна повторність на відміну від повторності тотожних 
злочинів має місце у разі вчинення кількох суспільно небезпечних 
діянь, передбачених різними нормами Особливої частини КК при 
прямій вказівці на це в статті Особливої частини КК. Тобто, якщо в 
статтях Особливої частини КК спеціально обумовлюються випадки 
повторності злочинів, що не збігаються за своїми юридично 
значущими ознаками, то вчинення їх у різний час розглядається як 
однорідна повторність. Наприклад, відповідно до примітки до ст. 185 
КК у статтях 185, 186 та 189–191 повторним визнається злочин, 
вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, 
передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу. 
Звідси випливає, що хоча крадіжка (ст. 185 КК) і, наприклад, 
шахрайство, (ст. 190 КК) передбачені різними статтями КК, їх 
послідовне вчинення, завдяки спеціальній вказівці у законі, утворить 
повторність злочинів. Проте за змістом ч. 2 ст. 187 КК розбій 
вважається повторним, якщо його вчинено особою, яка раніше вчинила 
розбій або бандитизм. Відповідно до ч. 2 ст. 1881 КК викрадення 
електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання 
слід кваліфікувати за ознакою повторного вчинення лише тоді, коли 
воно було вчинене після такого самого злочину1. 

Так, П. С. Матишевський зазначає, що для кваліфікації вчинення 
особою двох або більше злочинів за ознакою спеціальної повторності 
має значення якою була повторність злочинів. Якщо вчинено два або 
більше тотожних злочинів, передбачених однією й тією ж статтею КК з 
кваліфікуючою ознакою «повторно», то кваліфікація вчиненого має 
бути лише за цією статтею без застосування правил про сукупність 
злочинів. Наприклад, була вчинена крадіжка чужого майна особою, яка 
раніше теж вчинила крадіжку чужого майна. У цьому разі вчинене має 
кваліфікуватися лише за ч. 2 ст. 185 КК за ознакою «повторно». Тут 
має місце повторність у вузькому її розумінні. Така повторність 
охоплює вчинення кількох злочинів, які не відрізняються своїми 
юридичними ознаками. Іншими словами, якщо у статті передбачено 
кілька складів злочину, зокрема простий (основний) і кваліфікований, 
то за наявності у діях особи обох цих різновидів (у нашому прикладі 
двох крадіжок) простий вид поглинається кваліфікованим видом (це є 
законодавча форма диференціації покарання)2.  

У разі вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними 
статтями (частинами статей) КК, кожний окремий такий злочин має 

                                                 
1 Див.: Абз. 1 п. 20 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 р. № 10. 
2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 188. 



 318 

кваліфікуватися за відповідною йому статтею. При цьому повторність 
застосовується до того злочину, який було вчинено пізніше. 
Наприклад, якщо особа перший раз вчинила крадіжку, а другий раз – 
грабіж, то вона має відповідати за перший злочин – крадіжку – за ч. 1 
ст. 185, а за другий – грабіж – за ч. 2 ст. 186 КК за ознакою «повторно». 
Аналогічну позицію займає й судова практика. Так, Пленум 
Верховного Суду України у абз. 3 п. 20 Постанови «Про судову 
практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 
р. № 10 зазначив, що при вчиненні декількох посягань на власність 
перший злочин за відсутності інших кваліфікуючих ознак належить 
кваліфікувати за частиною першою відповідної статті, а інші як 
вчинені повторно – за іншими частинами відповідних статей КК. 

 
14.4. Сукупність злочинів 
Одним із проявів множинності злочинів є вчинення суб’єктом 

декількох різнорідних злочинів, кожен з яких є самостійним і 
передбачений окремою статтею чи частиною статті Кримінального 
кодексу. Вчинення двох або більше таких діянь утворює сукупність 
злочинів і спричиняє суттєві правові наслідки. Так, відповідно до ч. 1 
ст. 33 КК сукупність злочинів – це вчинення особою двох або більше 
злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї 
статті Особливої частини Кодексу, за жоден з яких її не було 
засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було 
звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, 
встановленими законом. 

У разі сукупності злочинів винний несе відповідальність за кожне 
з вчинених діянь окремо. Залежно від тяжкості злочинів, що 
утворюють сукупність, остаточне покарання згідно зі ст. 70 КК 
визначається за правилами поглинання менш суворого покарання 
більш суворим або шляхом повного чи часткового складання 
призначених покарань. 

Головною конструктивною ознакою сукупності є вчинення 
декількох юридично різнорідних злочинних посягань, передбачених у 
різних нормах Особливої частини КК. Вчинення тотожних злочинів, 
регламентованих однією статтею чи частиною статті ЗУпКВ, слід 
розглядати за правилами повторності, за винятком випадків, коли одна 
стаття Особливої частини передбачає кілька різних злочинів. 

Обов’язковою ознакою сукупності злочинів є збереження за 
кожним із суспільно небезпечних діянь кримінально-правових 
наслідків, пов’язаних з їх вчиненням. В іншому разі, якщо до моменту 
початку нового посягання особа була звільнена від кримінальної 
відповідальності за раніше вчинений злочин, сукупність злочинів 
відсутня. За змістом ч. 1 ст. 33 КК сукупність злочинів виключається у 
разі, якщо за раніше вчинений злочин винний був у встановленому 
порядку засуджений. Якщо особа вчиняє злочин, засуджується, і після 
набрання обвинувальним вироком суду законної сили знову вчинює 
кримінальний делікт вчинене, за наявності зазначених у ст. 34 КК 
ознак, кваліфікується як рецидив злочинів. 
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Теорія кримінального права виділяє два види сукупності злочинів: 
реальну та ідеальну. А. А. Стрижевська виділяє ще й реально-ідеальну 
сукупність, яку, на її думку, утворюють два або більше діяння, що у 
поєднанні з іншими обставинами відповідають різним юридичним 
складам злочинів, водночас, принаймні одне з цих діянь є «спільним» 
для цих складів1. 

Реальна сукупність має місце у разі, якщо винний у різний час 
вчиняє два або більше діяння, кожне з яких передбачається окремою 
статтею чи частиною статті Кримінального кодексу, якщо за жодне з 
них він не був засуджений. Наприклад, особа вчиняє шахрайство 
(ст. 190 КК), а згодом підкуп особи, яка надає публічні послуги 
(ст. 3684 КК). Названі злочини розділені у часі, завдяки чому має місце 
реальна сукупність злочинів. Повторність злочинної діяльності, як 
правило, свідчить про підвищену небезпеку винного, що є 
передумовою для призначення більш суворого покарання. 

Сукупність злочинів слід відрізняти від конкуренції норм, коли 
один злочин одночасно охоплюється кількома статтями Особливої 
частини КК. При конкуренції норм на відміну від сукупності 
вчиняється один злочин і суду необхідно з кількох статей КК обрати 
одну, за якою необхідно кваліфікувати вчинене. При цьому 
відповідальність настає лише за спеціальною нормою. При 
встановленні конкуренції правових норм, вчинене кваліфікується лише 
за однією статтею (частиною статті), що є спеціальною, тобто 
найбільш повно і послідовно описує ознаки вчиненого діяння. Так, 
ст. 348 КК встановлює покарання за посягання на життя (тобто 
вбивство або замах на вбивство) працівника правоохоронного органу в 
зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Але в КК є і п. 8 ч. 2 
ст. 115 КК, в якому передбачена відповідальність за умисне вбивство, 
вчинене у зв’язку з виконанням потерпілим своїх службових 
обов’язків. Наприклад, вчинено вбивство співробітника міліції, коли 
він затримував злочинця. Яку статтю слід застосувати за таких умов – 
п. 8 ч. 2 ст. 115 чи ст. 348 КК, адже очевидно, що це вбивство підпадає 
під ознаки як однієї, так і другої статті КК. Але через те, що норма ст. 
348 КК є спеціальною стосовно загальної норми (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК), 
то застосуванню підлягає саме норма спеціальна (ст. 348 КК). Вона 
повно і послідовно, ніж п. 8 ч. 2 ст. 115 КК, визначає конкретні 
особливості вчиненого. 

Якщо конкурують між собою спеціальні норми, то пріоритет 
надається найбільш спеціальній незалежно від того, яке в ній 
передбачено покарання. При конкуренції норм, що містять 
кваліфікований і особливо кваліфікований склади, застосовуватися має 
норма, що містить особливо кваліфікований склад злочину. Наприклад, 

                                                 
1 Стрижевська А. А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
А. А. Стрижевська. – К., 2007. – 20 с. 
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особа, яка засуджена за вчинення хуліганства, знову вчиняє зазначений 
злочин з використанням зброї. У цьому випадку вчинене одночасно 
охоплюється ч. 3 ст. 296 КК і ч. 4 ст. 296 КК. З урахуванням 
вищевказаних правил, дії винного будуть кваліфіковані лише за ч. 4 ст. 
296 КК, тому що цей склад злочину є більш кваліфікованим щодо 
злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК. 

У разі конкуренції двох привілейованих складів (з 
пом’якшуючими обставинами), перевага віддається найбільш 
привілейованому. Наприклад, дії особи у стані сильного душевного 
хвилювання, яка перевищує межі необхідної оборони і вчиняє у цьому 
зв’язку вбивство особи, яка нападає, підпадають під дію відразу двох 
статей КК України: 116 і 118. Застосуванню підлягає стаття 118 КК, що 
передбачає більш м’яке покарання. Конкуренція норм, що містять 
кваліфікований і привілейований склади, вирішується на користь 
норми, що містить привілейований склад. Так, якщо в стані раптово 
виниклого сильного душевного хвилювання, що виникло внаслідок 
протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої 
образи з боку потерпілих, особа вчиняє вбивство двох осіб, її дії слід 
кваліфікувати не за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК, а за ст. 116 КК України. 

Відсутня сукупність злочинів й у разі конкуренції частини і цілого 
(коли одне злочинне діяння виступає як обов’язкова ознака іншого 
злочину). Так, розбій (ст. 187 КК), однією з обов’язкових ознак якого є 
застосування при нападі насильства, небезпечного для життя чи 
здоров’я особи, яка зазнала нападу. Якщо при розбійному нападі 
винний заподіює потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження 
(ст. 122 КК), то його дій кваліфікувати за сукупністю статей КК, що 
передбачають покарання за заподіяння такої шкоди здоров’ю особи, не 
потрібно. У такому разі застосовується норма, що найбільш повно і 
точно описує вчинене, тобто стаття 187 КК. 

Сукупності злочинів немає і у разі, якщо неодноразові дії були 
спрямовані на один і той самий об’єкт (предмет). Наприклад, А. вранці 
вчинив зґвалтування К., а ввечері того ж дня вдруге зґвалтував К. У 
цьому випадку вчинено два тотожні злочини, пов’язані з посяганням на 
один і той самий об’єкт – статеву свободу К., що має кваліфікуватися 
не за сукупністю злочинів, а за ч. 2 ст. 152 КК за ознакою зґвалтування, 
вчинене повторно. Дещо змінимо умови цього випадку. А. вранці 
вчинив зґвалтування К., а ввечері зґвалтував Д. У цьому випадку має 
місце посягання на два різні об’єкти – на статеву свободу К. і на 
статеву свободу Д., точніше моральна психологічна шкода була 
заподіяна двом об’єктам. Це два різні злочини, і вони мають 
кваліфікуватися за правилами про сукупність злочинів, а останній – і за 
ознакою повторності; перший злочин – за ч. 1 ст. 152 КК, другий – за ч. 
2 ст. 152 КК. 

Відсутня сукупність злочинів і тоді, коли в законі виписано кілька 
дій, що спрямовані на різні об’єкти, але охоплюються єдиним умислом. 
Наприклад, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК передбачає відповідальність за умисне 
вбивство двох або більше осіб як за один (одиничний) склад злочину. 
Ця норма встановлює покарання не за два або більше умисних 
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вбивства (коли має місце множинність злочинів), а за один злочин, 
якщо позбавлення життя кількох осіб охоплюється єдиним умислом 
винної особи. 

Ідеальна сукупність – це вчинення одного злочинного діяння (дії 
чи бездіяльності), що передбачене декількома різними статтями 
Особливої частини КК. Виходячи з цього, ознаками такої сукупності 
злочинів є: 1) вчинення одним діянням декількох злочинів, 
передбачених різними статтями КК; 2) наявність щодо матеріальних 
складів злочину двох різних наслідків, пов’язаних з таким діянням; 
3) такі наслідки були спричинені одному й тому самому об’єкту або 
різним об’єктам.  

Найчастіше ідеальна сукупність злочинів виявляється у двох 
різновидах: а) при посяганні на один (кілька, пов’язаних між собою) 
об’єкт однією дією, при одній формі вини, але за наявності кількох 
різних шкідливих наслідків. Наприклад, зловмисник підпалює будинок 
з метою убивства людини, яка перебуває в ньому. Тут однією дією 
вчиняється відразу два злочини: умисне знищення або пошкодження 
майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК) і убивство, вчинене способом, 
небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК). 
Визначальним є наявність чи відсутність у винного умислу на 
заподіяння смерті іншій особі, яка знаходиться в будинку. Якщо намір 
на убивство був відсутній, то вчинене заа наявності відповідних 
обставин кваліфікується як один злочин: умисне знищення або 
пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило 
загибель людей (ч. 2 ст. 194 КК); б) у разі посягання однією дією на два 
об’єкти з наявністю кількох різних наслідків і двох форм вини. 
Наприклад, злочинець одним спрямованим пострілом вбиває людину, 
при цьому куля пройшла тіло потерпілого і спричинила тяжке тілесне 
ушкодження іншій людині, яка перебувала поблизу. Тут має місце одна 
злочинна дія, два об’єкти посягання, два різні наслідки, дві форми вини 
(умисне вбивство і необережне спричинення тяжкого тілесного 
ушкодження), тобто ідеальна сукупність злочинів, відповідальність за 
вчинення яких – передбачена статтями 115 і 121 КК1. 

Виділення ідеальної і реальної сукупності злочинів необхідне для 
практики застосування норм кримінального права. По-перше, наявність 
реальної сукупності, як правило, свідчить про підвищену суспільну 
небезпеку особи, яка вчинила злочини, а це є юридичним фактом для 
призначення більш суворого виду покарання, тому що при реальній 
сукупності вчинення першого злочину може бути визнано 
обтяжуючою покарання за другий злочин (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК). По-
друге, по-різному обчислюються строки давності притягнення до 
кримінальної відповідальності при ідеальній і реальній сукупності. По-
третє, реальна сукупність може утворювати кваліфікуючу ознаку 
повторності у випадках, прямо передбачених законом (див. примітку 1 
до статті 185 КК). При ідеальній сукупності таке просто неможливо. 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 192. 
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14.5. Поняття рецидиву злочинів 
Найнебезпечнішою формою множинності злочинів є рецидив (від 

латинського слова recidivus – той, що відновлюється) – це вчинення 
нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний 
злочин (ст. 34 КК України). Вчинення особою нового злочинного 
посягання під час чи після відбування покарання свідчить про її 
підвищену суспільну небезпеку і стійкі антисоціальні погляди, що не 
викорінюються навіть у разі застосування примусових заходів.  

Обов’язковою ознакою рецидиву є вчинення винним двох або 
більше умисних злочинів. Умисел при цьому може бути як прямим, так 
і непрямим. Вчинення злочину через необережність рецидиву злочинів 
не утворює. Такий підхід з боку законодавця пояснюється тим, що 
необережні злочини є відображенням недостатньо дбайливого, 
несумлінного відношення винного до інтересів окремої особи, 
суспільства чи держави і не свідчать про наявність у винного стійких 
антисоціальних поглядів. На відміну від цього, умисна форма вини 
говорить про негативну установку винного до суспільних відносин, 
охоронюваних ЗУпКВ. Враховуючи сказане, повторне вчинення 
умисного злочину дає можливість констатувати його невипадковий 
характер, глибоку ступінь моральної деградації винного, наявність 
укорінених антигромадських переконань, що є характерною ознакою 
рецидиву. 

Наступною обов’язковою ознакою рецидиву є наявність у особи 
незнятої і непогашеної судимості за раніше вчинений умисний злочин. 
Відповідно до ст. 88 КК особа визнається такою, яка має судимість, з 
дня набуття обвинувальним вироком законної сили і до моменту 
погашення або зняття судимості. Вчинення особою, яка має судимість, 
нового умисного злочину може мати місце під час відбування строку 
покарання або під час визначеного в законі строку судимості після 
відбуття покарання. Для визнання вчиненого рецидивом не має 
значення, вчинений повторний злочин під час відбування покарання 
або коли воно було цілком реалізоване. 

Теорія кримінального права виділяє два види рецидиву1:  
1) загальний рецидив – це вчинення будь-якого умисного злочину 

особою, яка має судимість за будь-який раніше вчинений умисний 
злочин. Цей вид рецидиву не зазначений у жодній статті Особливої 
частини Кодексу і не має значення для кваліфікації. Наявність 
загального рецидиву злочинів суд враховує як обставину, що обтяжує 
покарання за ознакою «рецидив злочинів» (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК), при 
призначенні покарання у межах санкції відповідної статті закону; 

2) спеціальний рецидив – це повторне (після засудження за перше) 
вчинення не будь-якого злочину, а певного, в одному випадку 
тотожного злочину, в іншому – однорідного злочину. Спеціальний 
рецидив зазначений у деяких статтях Особливої частини Кодексу як 
ознака, що надає певному складу злочину тяжкого (кваліфікованого) 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 193. 
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виду. Ознака вчинення злочину «особою, раніше судимою» стосується 
лише тотожних злочинів, про це йдеться в окремих статтях закону про 
кримінальну відповідальність (ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 203, ч. 3 ст. 212, ч. 3 
ст. 296 КК). В інших, передбачених у законі, випадках при кваліфікації 
вчиненого особою, яка має судимість, нового (нових) як тотожного, так 
і однорідного, злочину такий рецидив враховується як складова 
повторності таких злочинів. Так, викрадення майна визнається 
вчиненим повторно у всіх випадках, якщо особа раніше вчинила один 
із тотожних або однорідних злочинів, перелічених у примітці 1 до ст. 
185 КК, незалежно від того, чи була вона раніше засуджена за це.  

За ступенем суспільної небезпечності виділяють пенітенціарний 
рецидив і рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів 1 . 
Пенітенціарний рецидив – це вчинення особою нового злочину під час 
відбування покарання у виді позбавлення волі. Прикладом такого 
рецидиву є злочини, передбачені статтями 390, 391, 392 КК. 
Пенітенціарний рецидив враховується при вирішенні питання про 
умовно-дострокове звільнення. Так, якщо для умовно-дострокового 
звільнення потрібно відбуття не менше половини строку покарання, 
призначеного вироком, то при пенітенціарному рецидиві – не менше 
двох третин цього строку. У пункті 2 ч. 3 ст. 81 КК передбачено, що 
умовно-дострокове звільнення може бути застосоване після відбуття не 
менше двох третин призначеного строку покарання до особи, яка 
раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин 
і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за 
який вона засуджена до позбавлення волі. У таких ситуаціях особи, які 
вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, можуть бути умовно 
достроково звільнені на підставі п. 2 ч. 3 ст. 107 КК після фактичного 
відбуття не менше половини строку призначеного покарання, хоча за 
загальним правилом вони підлягають звільненню після фактичного 
відбуття не менше однієї третини цього строку. Відповідно до п. 3 ч. 3 
ст. 81 КК особи, які були звільнені умовно-достроково і знову вчинили 
умисний злочин протягом невідбутої частини покарання підлягають 
умовно-достроковому звільненню після фактичного відбуття не менше 
трьох чвертей строку покарання. Неповнолітні в таких випадках 
повинні відбути не менше двох третин призначеного їм строку 
позбавлення волі (п. 3 ч. 3 ст. 107 КК). Рецидив тяжких і особливо 
тяжких злочинів – це рецидив, при якому особа, маючи судимість за 
один із таких злочинів, знову вчиняє, незалежно від їх послідовності, 
новий такий самий злочин. Такий рецидив впливає на кваліфікацію 
злочинів. Наприклад, особа, яка була раніше засуджена за вбивство, і 
знову, до погашення судимості, засуджена за нове вбивство, відповідає 
за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК. Рецидив особливо тяжких злочинів при 
сукупності вироків дає можливість призначити остаточне покарання у 
межах до 25 років позбавлення волі. 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за заг. ред. 

М. І. Бажанова. – Київ – Харків : Юрінком Інтер – Право, 2002. – С. 244–245. 
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У теорії кримінального права існує ще одна класифікація видів 
рецидиву: простий рецидив – вчинення нового злочину особою, яка 
має судимість за раніше вчинений злочин; складний рецидив – 
вчинення нового злочину особою, яка має три або більше судимостей 
за раніше вчинені злочини. Простий і складний рецидив можуть 
утворювати загальний чи спеціальний рецидив або їх комбінації. Так, 
за наявності трьох судимостей за крадіжку маємо спеціальний і 
одночасно складний рецидив, за наявності судимостей за хуліганство, 
грабіж і крадіжку – поєднання в багаторазовому рецидиві рецидиву 
загального і спеціального1. 

Рецидив злочину у випадках, передбачених законом, впливає на 
кваліфікацію злочину. Якщо попередня судимість прямо вказана як 
кваліфікуюча ознака у статтях Особливої частини КК, то ця ознака, 
встановлена при розгляді конкретної справи, повинна отримати своє 
вираження у формулі кваліфікації злочину. Так, хуліганство, вчинене 
особою, яка має судимість за хуліганство, кваліфікується за ч. 3 ст. 296 
КК України. Крім того, вказівка в законі на повторність одночасно 
передбачає і рецидив. Так, вербування, фінансування, матеріальне 
забезпечення, озброєння, навчання особи з метою вчинення 
терористичного акту особою, яка раніше була засуджена за сприяння 
вчиненню терористичного акту, утворює спеціальний рецидив і 
кваліфікується за ознакою повторності за ч. 2 ст. 2584 КК України. 
Рецидив, якщо він не передбачений як кваліфікуюча ознака у статті 
Особливої частини КК, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 67 КК визнається 
обставиною, що обтяжує покарання. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке множинність злочинів у кримінальному праві? 
2. Як відмежувати множинність злочинів від одиничних злочинів? 
3. Яке значення має кримінально-правовий інститут множинності 

злочинів? 
4. Якими ознаками характеризується множинність? 
5. Які критерії виділення окремих форм множинності злочинів? 
6. Які форми множинності злочинів ви знаєте? 
7. Що таке повторність злочинів? 
8. Якими ознаками характеризується повторність злочинів? 
9. Що таке сукупність злочинів? 
10. За якими рисами виділяють сукупність злочинів серед інших 

форм множинності злочинів?  
11. Які види сукупності злочинів розглядаються теорією 

кримінального права України? 
12. Дайте поняття рецидиву злочинів.  
13. Які ознаки характеризують рецидив злочинів? 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 

М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. І. Тація. – Київ – Харків : Юрінком Інтер – 
Право, 2002. – С. 244. 

 325 

14. Які види види рецидиву виділяються у науці кримінального 
права?  

15. Яке кримінальне-правове значення має рецидив злочинів? 
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15.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність 

діяння 
Обов’язковою ознакою будь-якою злочину є суспільна небезпека, 

що полягає у його здатності заподіяти або створити загрозу заподіяння 
шкоди охоронюваним законом суспільним відносинам. Будь-яке 
посягання, що не наділено вказаною ознакою, у тому числі і 
заборонене ЗУпКВ, злочином визнано бути не може. Проте сказане не 
означає, що будь-яке передбачене в ОЧ КК діяння, що заподіює 
шкідливі наслідки в обов’язковому порядку визнається злочинним. У 
житті нерідко трапляються ситуації, при яких особа наносить шкоду 
певним суспільним відносинам, переслідуючи при цьому досягнення 
суспільно корисної мети або діючи під нездоланним примусом. За 
наявності зазначених обставин учинене не визнається злочином, тому 
що суб’єкт хоча і за допомогою заподіяння шкідливих наслідків бажає 
отримати соціально схвалюваний результат чи вчиняє діяння невинно. 
Ці обставини визнаються такими, що виключають злочинність діяння. 
Так, П. Л. Фріс зазначає, що зовнішня схожість таких діянь із 
злочинами, як правило, базується на деяких ознаках об’єктивної 
сторони і найчастіше зумовлюється наслідком діяння, який 
здебільшого визначає наявність суспільної небезпеки1. 

Як правильно вказує Ю. В. Александров, що незважаючи на 
шкоду, завдану особі, власності, правам і законним інтересам фізичних 
та юридичних осіб, певні діяння розглядаються законом як суспільно 
корисні, або як суспільно прийнятні, або як вибачальні з позицій 
кримінального права, але у всіх випадках – як такі, що виключають 
злочинність діяння, а отже, і не тягнуть за собою кримінальної 
відповідальності (є правомірними)2.  

Значний внесок у дослідження та вирішення проблем обставин, 
що виключають злочинність діяння, внесли Ю. В. Александров, 
П. П. Андрушко, М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, Я. М. Брайнін, 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – К., 2004. – С. 229. 
2  Кримінальне право України: Загальна частина : [підруч.] / за ред. 

М. І. Мельника, В. А. Клименка. – вид. 3-тє, перероб. та допов. – К. : Юридична 
думка, 2004. – С. 185. 
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Г. В. Бушуєв, О. А. Герцензон, В. О. Глушков, П. С. Дагель, 
В. П. Діденко, М. Д. Дурманов, М. Й. Коржанський, С. Г. Келіна, 
А. А. Піонтковський, Е. Ф. Побігайло, Л. М. Підкоритова, 
І. С. Тишкевич, В. І. Ткаченко, Т. Г. Шавгулідзе, М. Д. Шаргородський, 
М. І. Якубович та інші вчені. 

А. М. Яковлєв зазначав, що закон про кримінальну 
відповідальність з неминучістю є дихотомічним: або є злочин, або його 
немає1. Це зобов’язує законодавчі органи у КК повно і точно визначати 
межі між злочинним і незлочинним діянням. Тому кримінально-
правовими є будь-які норми, що відмежовують злочинну поведінку від 
незлочинної, у тому числі норми, що регулюють правомірні вчинки, 
що зовні підпадають під ознаки якого-небудь злочину. 

Для виконання цього завдання деякі автори пропонують розділ 
КК, присвячений розглядуваним обставинам, доповнити загальною 
нормою – дефініцією, що у родових рисах визначала б усе коло 
наявних і здатних з’явитися вчинків, що виключають злочинність 
діяння. Так, Ю. В. Баулін формулює загальну норму в такий спосіб: 
«Обставинами, що виключають суспільну небезпеку і протиправність 
(злочинність) діяння, визнаються правомірні вчинки (дії або 
бездіяльність), хоча й такі, що підпадають під зовнішні ознаки якого-
небудь діяння, передбаченого законом про кримінальну 
відповідальність, але вчинені особою при здійсненні свого права, 
виконанні правового чи службового обов’язку, якщо ці дії 
(бездіяльність) відповідали необхідним умовам, передбаченим 
законодавством»2. 

Однак законодавець відмовився від визначення загального 
поняття і пішов шляхом розширення кола конкретних обставин – норм, 
що виключають злочинність діяння. Одним із засобів протидії 
кримінальній активності є судове переслідування осіб, які вчинили 
злочини. Його передумовою є затримання відповідної особи. У разі, 
якщо вона ухиляється від затримання, виникає необхідність у 
застосуванні до неї фізичної сили, що є суспільно необхідним. У 
деяких випадках під впливом фізичного або психічного примусу особа 
вчиняє суспільно небезпечне діяння. У такому діянні відсутній 
вольовий момент вини і тому воно не може бути визнане злочином. 
Процес розвитку виробництва, медицини, науки, пов’язаний з 
проведенням певних експериментів і, отже, з ризиком. При цьому 
можливим є заподіяння шкоди суспільним відносинам. Ризикові дії, що 
пов’язані з досягненням позитивної і шляхетної мети та при 
достатньому їх обґрунтуванні визнаються суспільно доцільними. 
Державна, технологічна, виробнича дисципліни є запорукою 

                                                 
1  Яковлев А. М. Уголовный закон в системе социального контроля / 

А. М. Яковлев // Новая Конституция и актуальные вопросы борьбы с 
преступностью. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – С. 92–114. 

2 Див.: Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния / 
Ю. В. Баулин. – Харьков : Основа, 1991. – 360 с. 
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належного функціонування суспільства і держави. Тому виконання 
особою наказу або розпорядження, що заподіяло шкоду 
правоохоронюваним інтересам, також суспільно доцільне. Протидія 
організованій злочинності потребує застосування нових оперативно-
розшукових заходів для виявлення, попередження чи розкриття 
злочинної діяльності організованих груп або злочинних організацій, 
щоб припинити їх діяльність і притягнути до кримінальної 
відповідальності винних осіб. Для цього використовується оперативне 
введення під певною легендою оперативного працівника (чи особи, що 
допомагає правоохоронним органам) в організовану групу чи злочинну 
організацію, тобто для цієї особи це є спеціальним завданням. У 
зв’язку з цим заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам 
особою, яка виконувала спеціальне завдання, беручи участь у 
діяльності злочинних об’єднань, також визнається суспільно 
доцільним. 

Отже, обставини, що виключають злочинність діяння – це 
передбачені законом про кримінальну відповідальність умови, за 
наявності яких у вчиненому відсутня одна з ознак злочину, що усуває 
його злочинність і караність. До них належать: необхідна оборона (ст. 
36 КК), уявна оборона (ст. 37 КК), затримання особи, що вчинила 
злочин (ст. 38 КК), крайня необхідність (ст. 39 КК), фізичний або 
психічний примус (ст. 40 КК), виконання наказу або розпорядження 
(ст. 41 КК), діяння, пов’язане з ризиком (ст. 42 КК), виконання 
спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43 КК). 
Зазначені обставини на підставах, передбачених статтями розділу VIII 
Загальної частини КК України, виключають злочинність діяння. 

 
15.2. Необхідна оборона. Уявна оборона 
Однією з обов’язкових умов ефективної діяльності з протидії 

злочинності є активна участь населення у запобіганні суспільно 
небезпечним діянням будь-якого виду. Необхідною передумовою 
вирішення цього завдання є законодавче забезпечення права громадян 
на необхідну оборону, що є важливою гарантією збереження інтересів 
особи й умовою успішного запобігання вчиненню злочинів. Так, 
відповідно до ч. 2 ст. 27 Конституції України кожен має право 
захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від 
протиправних посягань, в тому числі і шляхом акту необхідної 
оборони. З цього випливає, що захист від посягань на своє життя і 
здоров’я, життя і здоров’я інших людей є конституційним правом будь-
якої особи. На підставі ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, 
незалежності та територіальної цілісності України, шанування її 
державних символів є обов’язком громадян України. Тобто захист 
інтересів держави від протиправних посягань визнається 
конституційним обов’язком. 

Необхідна оборона (ч. 1 ст. 36 КК) – це дії, вчинені з метою 
захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка 
захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів 
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держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння 
тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці 
для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому 
не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Отже, дії, 
вчинені в межах необхідної оборони, не несуть суспільної небезпеки. Із 
місту положення ч. 1 ст. 36 КК можна дійти висновку, що життя, 
здоров’я, власність особи, яка посягає на охоронювані законом 
інтереси, в момент вчинення нею нападу вилучаються з-під охорони 
ЗУпКВ, тому заподіяння такій особі шкоди при необхідній обороні не 
загрожує супільним відносинам. 

Законодавець визнав необхідну оборону активною, наступальною 
діяльністю. На підставі ст. 36 КК України особа може захищатися і у 
тому разі, якщо у неї є можливість уникнути суспільно небезпечного 
посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів 
влади. Ніхто не може докоряти особу, яка захищається, у разі, якщо 
вона заподіяла шкоду тому, хто посягає, хоча й мала можливість 
зберегти свої права шляхом втечі, ухилення від ударів, створення 
перешкод на шляху нападаючого, укриття у приміщенні. Це й 
зрозуміло: протидія кримінальній активності може бути ефективною, 
якщо вона активна та безкомпромісна. Про наступальний характер 
необхідної оборони свідчить низка законів, що дають змогу 
використовувати зброю або фізичну силу для припинення кримінально 
протиправних посягань (див. наприклад, Закони України «Про 
міліцію», «Про Національну гвардію України», «Службу безпеки 
України», «Державну прикордонну службу України» та інші). 

Правова підстава (юридичний факт) та ознаки необхідної 
оборони. Юридичним фактом, з яким законодавець пов’язує 
законність застосування акту необхідної оборони, є суспільно 
небезпечне посягання, що за ст. 36 КК має бути спрямоване на 
охоронювані законом права та інтереси особи, яка захищається, або 
іншої особи, а також на суспільні інтереси та інтереси держави. З 
правової точки зору посягання частіше за все відбувається у злочині 
(замах на вбивство, заподіяння шкоди здоров’ю, в тому числі і 
перевищення меж необхідної оборони чи при уявній обороні, 
зґвалтуванні, грабежі, розбої). Так, С. з метою вбивства намагався 
викинути свою жінку з квартири у вікно. Обороняючись К. пальцем 
улучила С. в око та вибила його.  

Говорячи про злочин як юридичний факт для виникнення стану 
необхідної оборони, слід зазначити, що ним може бути тільки умисне 
діяння. Необережне можливо зупинити словом. Слід також вказати, що 
не кожний умисний злочин може бути юридичним фактом для 
виникнення стану необхідної оборони. Ним не може бути вимагання 
неправомірної вимоги, контрабанда, давання завідомо неправдивих 
показань та ін. Отже, юридичним фактом для виникнення стану 
необхідної оборони є такі умисні злочини, які негайно можуть потягти 
заподіяння шкоди суспільним відносинам: замах на вбивство, 
зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, розбій. 
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За формою діяння посягання як юридичний факт для виникнення 
стану необхідної оборони повинно полягати в діях. Бездіяльність у 
вигляді невиконання правового обов’язку сама по собі не заподіює 
шкоди, а лише її не відвертає. У зв’язку з цим примушування до 
виконання правового обов’язку повинно бути самостійною 
обставиною, що виключає суспільну небезпеку, та мати обмежений 
характер. 

Необхідна оборона допускається проти суспільно небезпечних 
діянь з боку осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності, 
проти неосудних осіб. Психічно хворому Н. «вдарило» в голову, що він 
посланець Бога, який наказав йому вбивати людей. Озброївшись 
ножем, Н. на вулиці завдав трьом перехожим смертельні поранення. 
Потім він зайшов у середню школу і вчинив напад на учнів. Викладач 
Л. вступив з ним у боротьбу та ударом стільця вбив його. 

Втім, не може визнаватися станом необхідної оборони для особи, 
яка заподіює шкоду іншій особі, у зв’язку з вчиненням останньою дій, 
що хоча формально й містять склад злочину, передбаченого КК, але 
завідомо для особи, яка заподіює цю шкоду, не становить суспільної 
небезпеки через малозначність. Тобто такі дії не заподіюють і не 
можуть заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, 
суспільству або державі (ч. 2 ст. 11 КК). До таких дій можна віднести 
крадіжку малоцінних речей, викрадення малолітніми ягід та фруктів з 
городів. За вчинення таких дій особа, яка заподіяла шкоду, підлягає 
кримінальній відповідальності на загальних підставах. 

Ознаки необхідної оборони. Перша ознака – зовнішня сторона 
захисту характеризується дією, яка за своїм змістом полягає в 
заподіянні фізичної чи майнової (матеріальної) шкоди. Так, П. у стані 
алкогольного сп’яніння почав мордувати свою жінку С. Потім 
притиснув її до стіни кімнати і почав душити. Захищаючись, жінка 
кухонним ножем, яким різала огірки, завдала чоловікові смертельного 
поранення. Її дії суд визнав вчиненими у стані необхідної оборони. 
Фізична шкода може полягати і в заподіянні особі, яка посягає, 
тілесних ушкоджень. Так, Т., яка оборонялася від нападу П., який 
спробував її згвалтувати, під час захисту відкусила йому ніс, 
заподіявши тяжкі ушкодження за ознакою невиправного знівечення 
обличчя. Дії П. судом були визнані вчиненими у стані необхідної 
оборони. Майнова шкода при необхідній обороні може полягати у 
знищенні чи пошкодженні майна. Так, С. у стані сп’яніння проник в 
город сусіда М. і почав там рвати квіти. Господар спробував його 
вигнати, але не зміг. На місце події був викликаний працівник міліції І., 
який почав угамовувати хулігана. У відповідь С. нацькував свого 
собаку. Боячись серйозних укусів І. застрелив собаку. 

Друга ознака – шкода має заподіюватися лише особі, яка посягає 
на охоронювані законом інтереси. Заподіяння шкоди третій особі, 
можливе внаслідок помилки в особі, яка посягає, чи при відхиленні дії. 
Відповідальність за таку «оборону» наступає на загальних підставах, 
тобто залежно від наявності вини. 
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Третя ознака – своєчасність захисту. Оборона вважається 
своєчасною, якщо вона здійснювалась у межах того часу, протягом 
якого триває посягання, тобто з початку суспільно небезпечної дії, 
якою в умисних злочинах є замах, до фактичного закінчення. 
Продовження оборонних дій після закінчення посягання буде 
запізнювальною обороною, яка виключає незлочинність діяння. 
Посягання та оборона здебільшого набуває характеру боротьби. При 
цьому перехід зброї з рук у руки не є підставою для визнання 
посягання закінченим. Так, Пленум Верховного Суду України у 
постанові «Про судову практику у справах про необхідну оборону» від 
24.04.2002 р. № 1 зазначив, що перехід використовуваних при нападі 
знарядь або інших предметів від нападника до особи, яка захищається, 
не завжди свідчить про закінчення посягання1.  

Якщо вилучення у особи, яка посягає, знаряддя не зупинило її і 
вона продовжує діяти суспільно небезпечно, то особа, яка захищається, 
може оборонятися й далі, в тому числі із застосуванням вилученої 
зброї. Алкоголік Щ. постійно знущався над усіма мешканцями у своїй 
квартирі, у черговий раз він прийшов до дому і почав з ножем бігати по 
квартирі за жінкою. Наздогнавши її, Щ. поранив жінку у плече і в 
живіт. Жінка змогла відняти ніж у чоловіка, яким заподіяла йому 
смертельного поранення.  

З фактичним припиненням посягання зникає й підстава для 
здійснення акту необхідної оборони. За змістом закону стан необхідної 
оборони може бути й тоді, коли захист відбувся безпосередньо за 
актом хоч і закінченого посягання, але за обставинами справи момент 
його закінчення не був зрозумілим для того, хто оборонявся. Дії не 
можуть вважатися вчиненими у стані необхідної оборони, якщо шкода 
заподіяна після того, як посягання було припинено чи закінчено та у 
застосуванні засобів захисту явно відпала необхідність. У таких 
випадках відповідальність настає на загальних підставах. 

Четверта ознака – мета відповідних дій, якою є захист 
суспільних відносин від заподіяння ним шкоди. Якщо посягання було 
застосоване як сприятливий привід для зведення рахунків, для помсти, 
то у такому разі заподіяння шкоди особі, яка посягає, вважається 
злочинним. В. побачив малолітнього сина сусіда Ш., з яким він 
постійно ворогував, на своєму городі, коли той рвав полуницю. 
Піймавши хлопчика, В. почав бити його ременем. Побачивши як б’ють 
сина, Ш. дістав мисливську рушницю, зарядив її, та влучно вистрілив у 
голову В., смертельно поранивши останнього. У ході попереднього 
слідства Ш. доповів, що коли побачив, як В. б’є сина, зрадів тому, що 
з’явився благодійний привід для розправи з особою, з якою перебував 
у ворожих стосунках. Ш. діяв не з метою захисту, а із помсти, тому 
його дії не можна визнати необхідною обороною. Не може бути 
визнано, що особа перебуває у стані необхідної оборони, якщо умисно 

                                                 
1 Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / за 

заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 177. 
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спровокувала напад щоб використати його як привід для вчинення 
противоправних дій (провокація бійки, вчинення розправи чи акту 
помсти тощо). Вчинене у таких випадках повинно кваліфікуватися на 
загальних підставах. 

П’ята ознака – відповідність захисту. За КК України відповідним 
треба визнавати такий захист від нападу, який не знаходиться у явному 
не співвідношенні з характером і ступенем посягання. Виходячи з ч. 3 
ст. 36 КК можна зробити висновок, що відповідним визнається захист, 
який явно не перевищує небезпечності посягання. Відповідним слід 
визнавати захист, у результаті якого особі, що посягає, заподіюється не 
тільки менша чи рівнозначна шкода порівняно з суспільною 
небезпечністю шкоди, що була б результатом дій нападника, але й 
трохи більша. У цьому випадку захист буде відповідним, якщо він мав 
наслідком смерть нападника при відверненні посягання на життя, 
заподіяння тяжкого ушкодження здоров’ю, при відверненні 
зґвалтування, розбійного нападу, крадіжок у великому та особливо 
великому розмірах. Крім того, відповідним захистом буде застосування 
зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу 
озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення 
протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше 
приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто 
посягає (ч. 5 ст. 36 КК). 

Перевищення меж необхідної оборони. Виходячи з положень ч. 
3 ст. 36 КК, ознаками меж необхідної оборони є: а) наявність стану 
необхідної оборони; б) явна, очевидна невідповідність захисних дій 
характеру і ступеню суспільної небезпечності посягання; в) явна, 
очевидна невідповідність захисних дій обстановці вчинення посягання 
і захисту. 

Згідно з ч. 3 ст. 36 КК відповідальність за заподіяння шкоди при 
перевищенні меж необхідної оборони настає лише у випадках, 
спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК України. Це умисне 
вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі 
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 
КК) та умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі 
перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 
необхідних для затримання злочинця (ст. 124 КК). Відповідно до 
приписів ЗУпКВ перевищення меж необхідної оборони – це тільки 
умисна дія. Водночас згідно зі статтями 11 та 23 КК умисел – ознака не 
діяння, а злочину в цілому, в якому діяння виступає як одиті з 
елементів. Ось чому доцільніше було б вести розмову про умисний 
характер злочинів, вчинених при перевищенні меж необхідної оборони. 

Крім того, ч. 4 ст. 36 КК України містить норму, відповідно до 
якої особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через 
сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним 
посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди 
небезпечності посягання чи обстановці захисту. Однак слід пам’ятати, 
що раптово виникле сильне душевне хвилювання (фізіологічний ефект) 
буває різним за своїм змістом: страх, жах, гнів, ненависть, відчай. 
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Афект страху є реакцією самозахисту. Він виникає від небезпечності 
посягання, що сприймається загрозою найважливішим благам, 
наприклад, життю. Оцінка небезпечності може бути перебільшеною, 
тобто помилковою. У цьому випадку перевищення меж необхідної 
оборони не може бути умисним. Якщо ж посягання викликало афект 
гніву чи ненависті, то вчинений під його впливом злочин слід 
розцінювати не як акт захисту, тому цс діяння буде кваліфікуватися 
відповідно за ст. 118 чи ст. 124 КК. 

Законодавче визначення перевищення меж необхідної оборони 
доцільно коментувати з юридичного змісту кожної складової ознаки 
дефініції. Захист відбувається у заподіянні шкоди. Посяганням є дія, 
спрямована на заподіяння шкоди суспільним відносинам. Тобто, 
перевищення меж необхідної оборони треба зводити до порушення 
співвідношення відверненого та заподіяного. При визначенні цього 
співвідношення до уваги слід брати небезпечність посягання, іншими 
словами, характер та ступінь суспільної небезпечності посягання. 

Характер – якісна сторона посягання (залежить від його об’єкта). 
Тому іноді, лише виходячи з характеру посягання, можна зробити 
висновок про правомірність захисту. Якщо посягання спрямоване, 
наприклад, на житгя, то будь-який захист буде відповідати розміру 
відвернутої шкоди. Ступінь небезпечності – кількісна характеристика 
посягання. Наприклад, тяжке і середньої тяжкості ушкодження за своїм 
характером однакові (вони мають один об’єкт – здоров’я людини), але 
за ступенем небезпеки відрізняються один від одного, тому що 
заподіюють різну за тяжкістю шкоду. Тому при тлумаченні 
перевищення меж необхідної оборони посягання як підстава для меж 
захисту певною мірою зводиться до величини заподіяної шкоди 
особою, яка посягає, конкретному об’єкту. 

Між захистом та посяганням, як це свідчить із законодавчого 
визначення перевищення меж необхідної оборони, повинна бути явна 
невідповідність. Явність характеризується зовнішньою різкою 
різницею між однією та іншою шкодою і визначає очевидність 
невідповідності, насамперед, для особи, яка захищається. При цьому 
слід враховувати стан особи, яка захищається. Так, Пленум Верховного 
Суду України зазначив, що суспільно небезпечне посягання на законні 
права, інтереси, життя і здоров’я людини, суспільні інтереси чи 
інтереси держави може викликати в особи, яка захищається, сильне 
душевне хвилювання. Якщо в такому стані вона не могла оцінювати 
відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи 
обстановці захисту, її дії слід розцінювати як необхідну оборону 1 . 
Отже, законодавче визначення перевищення меж необхідної оборони 
можна інтерпретувати як завідоме заподіяння при захисті особі, яка 

                                                 
1 Про судову практику у справах про необхідну оборону : Постанова Пленуму 

Верховного Суду України № 1 від 26.04.2002 р. // Постанови Пленуму Верховного 
Суду України в кримінальних справах / Верховний Суд України; за заг. ред. 
В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 177. 
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посягає, значно більшої шкоди, чим та, що могла очікуватися особою, 
яка захищається, від дій нападника.  

Уявна оборона (ч. 1 ст. 37 КК України) – це дії, пов’язані із 
заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального посягання не 
було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково 
припускала наявність посягання.  

Так, Ц. вийшов на балкон своєї квартири на п’ятому поверсі 
будинку і побачив, що двоє юнаків відкочують його мотоцикл. Ц. 
гукнув до них, а потім кинув в їх бік шматок арматури, що лежав на 
балконі, яким поцілив у голову одного з юнаків, заподіявши йому 
тяжкі тілесні ушкодження. Насправді ж виявилося, що хлопці 
збиралися занести у будинок шафу, але їм перешкоджав зробити це 
мотоцикл, який стояв близько до вхідних дверей, тому вони і вирішили 
відкотити мотоцикл з дороги. У наведеному прикладі було відсутнє 
суспільно небезпечне посягання, воно існувало в уяві особи, якою були 
вчинені захисні, на її думку, дії. Захисні дії можуть продовжуватись і 
щодо особи, яка фактично вже припинила з власної ініціативи чи з 
причин, що не залежать від неї, суспільно небезпечне посягання, яке 
вчиняла. ПВСУ зазначив, що слід відрізняти необхідну оборону від 
уявної, під якою розуміється заподіяння шкоди за таких обставин, коли 
реального суспільно небезпечного посягання не було, але особа, 
непраильно оцінюючи дії потерпілого, помилково припускала 
наявність такого посягання. При уявній обороні кримінальна 
відповідальність за заподіяну шкоду виключається лише у випадках, 
коли обстановка, що склалася, давала особі підстави вважати, що мало 
місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала й не могла 
усвідомлювати помилковість свого припущення. Питання про те, чи 
дійсно в особи були підстави для помилкового висновку про наявність 
суспільно небезпечного посягання, вирішується з урахуванням 
конкретних обставин справи1.  

Так, громадянин В. під час сварки з Д. наставив на нього пістолет і 
двічі натиснув на спусковий гачок, але постріл не відбувся оскільки 
пістолет виявився не зарядженим. В. згадав, що набої він вийняв із 
пістолета, коли його чистив, і опустив пістолет. Д. не знав про те, що 
набоїв не має, і, вважаючи, що В. продовжуватиме намагання його 
вбити, наніс В. складним ножем удар у живіт. 

Таким чином, уявна оборона – це вчинення захисних дій щодо 
посягання, яке існує лише в уяві особи, а в дійсності взагалі відсутнє, 
або вже закінчилося. При уявній обороні шкода заподіюється особі, яка 
не здійснює посягання, або особі, яка здійснювала посягання у 
минулому та вже повернулася під охорону ЗУпКВ. З цього приводу 
можна зробити висновок відповідно до того, що шкода, яка 
заподіюється при уявній обороні, визнається суспільно небезпечною. 

                                                 
1  Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / 

Верховний Суд України ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 
С. 178–179. 
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Виникає питання про кримінальну відповідальність. Якщо в умовах 
конкретної обстановки особа помилково вважала, що має місце реальне 
суспільно небезпечне посягання чи воно може розпочатися, або 
вважала, що вчинене суспільно небезпечне посягання ще триває, і за 
обставинами справи не усвідомлювала і не могла усвідомити 
помилковості свого припущення, тобто обстановка, яка склалася, 
давала особі достатні підстави вважати, що реально має місце 
суспільно небезпечне посягання, її дії не тягнуть кримінальної 
відповідальності (ч. 2 ст. 37 КК України). У цьому випадку має місце 
помилка особи в суспільній небезпеці посягання (фактична помилка), 
яка не тягне кримінальної відповідальності, якщо захисні дії не 
перевищували меж, допустимих в умовах відповідного реального 
посягання. 

Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати 
помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі 
захисту, що дозволяється в умовах відповідного посягання, вона 
підлягає кримінальній відповідальності як за перевищення меж 
необхідної оборони (ч. 3 ст. 37 КК України), тобто лише у випадках, 
спеціально передбачених у статтях 118 та 124 КК України. Якщо в 
обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла 
усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного 
посягання, вона підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння 
шкоди через необережність (ч. 4 ст. 37 КК України). 

 
15.3. Затримання особи, яка вчинила злочин 
Стаття 38 КК України передбачає, що не визнаються злочинними 

дії потерпілого чи інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, 
спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її 
відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущення 
заходів, необхідних для затримання такої особи. 

Законодавець дії щодо затримання особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне посягання, визнав самостійною обставиною, що виключає 
злочинність діяння, на підставі того, що за наявності спільних ознак 
необхідна оборона і дії щодо затримання особи, яка вчинила злочин, 
суттєво різняться: 1) за метою їх вчинення (метою необхідної оборони 
є негайне відвернення чи припинення суспільно небезпечного 
посягання, а затримання особи, яка вчинила злочин, – доставляння її 
відповідним органам влади безпосередньо після вчинення посягання); 
2) за часом їх вчинення (необхідна оборона допускається лише щодо 
реального суспільно небезпечного діяння під час його здійснення, а дії 
щодо затримання особи, яка вчинила злочин, безпосередньо після 
вчинення посягання). 

Аналіз ч. 2 ст. 38 КК України дає підстави вважати, що можливе 
заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин. ЗУпКВ регулює суспільні 
відносини, що пов’язані із заподіянням шкоди охоронюваним законом 
правам та законним інтересам. Хоча саме визначення, що міститься у ч. 
1 ст. 38 КК України, трохи інакше. Фактично у ст. 38 КК України 
йдеться про таку інституцію, як затримання особи,яка вчинила злочин. 



 336 

У теоретичному плані під затриманням особи, яка вчинила злочин, 
розуміються дії потерпілого та інших осіб, що пов’язані із заподіянням 
шкоди особі, яка вчинила злочин і активно ухиляється від доставляння 
її відповідним органам влади. Від кримінально-правового затримання 
особи, яка вчинила злочин, слід відрізняти кримінально-процесуальне 
затримання підозрюваного у вчинені злочину: 1) на підставі ухвали 
слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу 
(ст. ст. 187–191 КПК України); 2) без ухвали про дозвіл на затримання 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення: законне 
затримання (ст. 207 КПК України) та затримання уповноваженою 
службовою особою (ст. 208 КПК України). 

Так, ч. 1 ст. 207 КПК України визначає, що ніхто не може бути 
затриманий без ухвали слідчого судді, суду. Втім, затримання може 
здійснюватися без ухвали слідчого судді уповноваженою на те 
службовою особою (ст. 208 КПК України), та будь-якою особою 
(ст. 207 КПК України) при наявності визначених в законі підстав. 
Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 207 КПК України кожен має право 
затримати будь-яку особу, крім осіб зазначених у ст. 482 КПК України, 
за наявності таких підстав: а) при вчиненні або замаху на вчинення 
кримінального правопорушення; б) безпосередньо після вчинення 
кримінального правопорушення чи під час безперервного 
переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні. А відповідно 
до ч. 1 ст. 208 КПК України, уповноважена службова особа має право 
без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у 
вчиненні злочину лише у випадках: 1) якщо цю особу застали під час 
вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо 
після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або 
сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, 
що саме ця особа щойно вчинила злочин. Уповноважена службова 
особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 
підозрювану у вчиненні злочину за таких умов: а) якщо затримана 
особа особу, підозрюється у вчиненні злочину за яке передбачене 
покарання у виді позбавлення волі; б) якщо особа, підозрюється у 
вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад 3 000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, але при цьому підозрюваний не виконав обов’язки, 
покладені на нього при обранні запобіжного заходу, або не виконав у 
встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та 
надання документа, що це підтверджує. Для працівників міліції згідно з 
положеннями Закону України «Про міліцію» затримання є службовим 
обов’язком. 

Отже, правомірне затримання особи, яка вчинила злочин (на 
підставі ст. 38 КК України), – це дії, спрямовані на обмеження 
особистої свободи та недоторканності особи, яка вчинила злочин, з 
метою доставлення її у відповідні органи влади, що включають 
можливість заподіяння тяжкої шкоди, і які виправдовуються їх 
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суспільною корисністю, а тому виключають злочинність цього діяння і 
не тягнуть кримінальної відповідальності для особи, яка затримує1.  

Оскільки затримання особи, яка вчинила злочин, полягає у 
заподіянні зазначеній особі шкоди виникає питання про підстави та 
ознаки цього кримінально-правового інституту. 

Підставами для затримання особи, яка вчинила злочин, є: 
1) вчинення будь-якого злочину і, передусім, тяжкого чи особливо 

тяжкого. В одних випадках це зрозуміло у зв’язку з наявністю щодо 
затримуваного обвинувального вироку суду, що набрав чинності. В 
інших випадках вона випливає із самого факту вчинення злочину, що є 
очевидним для особи, яка затримує: вбивство, зґвалтування, крадіжка, 
розбій тощо, що вчинені на їх очах. Кримінально-правове затримання 
не може здійснюватися відносно осіб, які вчинили адміністративний 
делікт, а також до осіб, які не досягли віку кримінальної 
відповідальності чи є неосудними; 

2) втеча особи, яка вчинила злочин, від тих, хто бажав її 
доставити до відповідних органів державної влади, а також 
небажання виконати вимоги пройти до міліції чи до інших органів 
влади. Так, у ст. 15 Закону України «Про міліцію» передбачається, що 
працівники міліції мають право застосовувати вогнепальну зброю для 
затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 
намагається втекти. Наприклад, водій авто С. на великій швидкості 
в’ їхав на майданчик біля входу у метро, звалив кілька лотків з квітами 
та скоїв наїзд на міліціонера, який намагався його зупинити. Потім 
водій наїхав ще й на жінку. Щоб затримати правопорушника, 
співробітники міліції мусили застосувати вогнепальну зброю. Одним із 
пострілів С. був поранений і закінчив утечу, зупинив машину, після 
чого був затриманий. Заподіяння шкоди у такому разі було 
правомірним. У тих випадках, коли затримана особа вчиняє опір, то 
відвернення чи припинення цих дій здійснюється за правилами про 
необхідну оборону. 

Ознаками, що належать до дій особи, яка затримує, та 
визначають правомірність затримання є: 

1) затримання тієї особи, яка безпосередньо своїми діями вчиниш 
злочин. Якщо особа не вчинила злочин, то вона не може бути піддана 
насильницькому доставлянню до відповідних органів влади. Окрім 
того, якщо взагалі не скоювалось правопорушення, то примус відносно 
особи для доставлення у відповідні органи влади є підставою для акту 
необхідної оборони; 

2) заподіяння фізичної та майнової шкоди. Фізична шкода полягає 
у заподіянні шкоди здоров’ю особи, яка затримується. Оскільки 
кінцевою метою затримання є завдання реалізації кримінального 

                                                 
1  Більш детально див.: Примаченко В. Ф. Затримання особи, яка вчинила 

злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / В. Ф. Примаченко. – Д., 2008. – 20 с. 
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провадження, то позбавлення життя особи, яка вчинила злочин, як 
зрозуміло, не дозволяється. Майнова шкода може полягати у знищенні 
одягу, транспортних засобів, на яких особа спробує втекти. Так, ст. 15 
Закону «Про міліцію» надає право її працівникам застосовувати 
вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його 
пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи 
здоров’ю громадян або працівникам міліції. Цей же закон дозволяє 
співробітникам міліції застосовувати спеціальні засоби: наручники, 
гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові 
пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і 
примусової зупинки транспорту, службові собаки. їх використання 
пов’язано із заподіянням шкоди, не передбаченої КК України. Однак 
заподіяння такої шкоди не тягне кримінальної відповідальності; 

3) вимога, згідно з якою заподіяння шкоди особі, яка вчинила 
злочин, було крайнім заходом для відвернення її втечі. Якщо 
затримання можливе з використанням службових собак без 
застосування зброї, то влучна стрільба в особу, яка втікає після 
вчинення злочину, не охоплюється інститутом затримання; 

4) відповідність шкоди, що заподіюється особі, яка вчинила 
злочин, характеру і ступеню суспільної небезпечності скоєного цією 
особою діяння та обстановці затримання. Якщо виходити з того, що 
злочин – це дія спрямована на заподіяння шкоди об’єкту охорони, а 
затримання – дія, що полягає у заподіянні шкоди особі, яка вчинила 
злочин, то відповідним буде затримання у тому випадку, коли 
заподіяна особі, яка вчинила злочин, шкода явно не перевищує тієї 
шкоди, яку вона сама заподіяла суспільно небезпечним діянням. 
Оскільки явність означає зовнішню різку невідповідність, то 
затримання особи, яка вчинила злочин, буде виключати злочинність 
діяння, коли цій особі заподіяна шкода менша, рівна чи трохи більша 
порівняно зі шкодою, що вона сама заподіяла; 

5) мета вчинення цієї дії, тобто – доставлення особи, яка вчинила 
злочин, відповідним органам влади як засіб забезпечення виконання 
завдань кримінального провадження. Відповідно до ч. 3 ст. 207 КПК 
України кожен, хто не є уповноваженою службовою особою (особою, 
якій законом надано право здійснювати затримання) і затримав 
відповідну особу в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК України, 
зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи 
або негайно повідомити уповноважену службову особу про затримання 
та місцезнаходження особи, яка підозрюється у вчиненні 
кримінального правопорушення. 

Відсутність четвертої ознаки затримання особи, яка вчинила 
злочин, що виключала би злочинність цього діяння, створює 
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Відповідно 
до ст. 38 КК України під таким перевищенням слід розуміти умисне 
заподіяння особі, яка вчинила злочин, тяжкої шкоди, що явно не 
відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання. 
Визначення перевищення заходів, необхідних для затримання особи, 
яка вчинила злочин, є оціночною категорією, про що свідчить 
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законодавча термінологія: не відповідає небезпечності посягання або 
обстановці затримання. Перевищення заходів, необхідних для 
затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, 
спеціально передбачених у статтях 118 (за умисне вбивство) та 124 (за 
тяжкі тілесні і середньої тяжкості тілесні ушкодження) КК України. Ці 
злочини можуть вчинятися лише умисно. 

Законодавець використовує такі терміни «затримання злочинця», 
«затримання особи, що вчинила злочин», що очевидно не можна 
визнати правильним. Злочинцем може визнати особу виключно суд (ст. 
62 Конституції України). Вчинення особою об’єктивно суспільно 
небезпечного діяння само по собі не робить її злочинцем, оскільки 
може виявитися, що ця особа є неосудною або не досягла віку 
кримінальної відповідальності, чи діяла невинно. Крім того, може 
трапитися так, що помилково буде затримана не та особа, яка вчинила 
злочин, а інша не причетна до суспільно небезпечного діяння. І 
головне, оцінка потерпілим чи іншими особами та судом тяжкості 
вчиненого злочину можуть не співпадати. До винесення судом 
обвинувального вироку особа не може вважатися злочинцем. 

При цьому доцільність вживання термінів «затримання злочинця», 
«затримання особи, що вчинила злочин» обґрунтовується тим, що 
йдеться не про особу, визнану винною у вчиненні злочину в 
установленому порядку. А про особу, яка вчинила достатньо очевидні 
для суб’єкта затримання злочинні дії, а тому обов’язковою умовою 
правомірності дій у разі затримання особи, яка вчинила злочин, є 
тверда впевненість, що затримується саме злочинець. Але підстав 
визнати такі доводи переконливими немає. 

У момент затримання невідомо, що буде особа визнана винною чи 
ні. При затриманні шляхом заподіяння шкоди невідомо хто скоїв 
діяння: неосудна особа, неповнолітній, що не досяг віку кримінальної 
відповідальності, чи особа, яка помилково опинилася на місці події. 
Також невідомо, була чи не була подія злочину взагалі, а у діянні – 
наявність усіх ознак складу злочину. Крім того, самоухилення від 
доставлення відповідним органам внаслідок малозначності ступеня 
суспільної небезпечності не утворює злочинного діяння. У зв’язку з 
висловленою думкою, введення цього інституту у ЗУпКВ уявляється 
недостатньо обґрунтованим, тому що відкриває шлях до суб’єктивних 
рішень щодо наявності чи відсутності злочину. 

 
15.4. Крайня необхідність 
Статтею 39 КК України передбачається, що не є злочином 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої 
необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо 
загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або 
інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо 
цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими 
засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж 
крайньої необхідності. 
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У теоретичному плані під крайньою необхідністю слід розуміти 
ситуацію, при якій усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує 
особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а 
також суспільним інтересам чи інтересам держави, можливе тільки 
шляхом заподіяння шкоди іншим охоронюваним законом суспільним 
відносинам, якщо при цьому не було допущено перевищення меж 
крайньої необхідності. З позиції кримінального права заподіяння 
шкоди у стані крайньої необхідності не є суспільно небезпечним і не 
містить складу злочину, оскільки такі дії спрямовані на захист більш 
цінних благ та інтересів особи, суспільства та держави. Наприклад, 
щоб відвезти до лікарні знепритомнілого чоловіка похилого віку, 
громадянин розбив скло чужого автомобіля, що стояв поруч, пошкодив 
кермо і систему запалення, але врятував хворого на сердечну 
недостатність. Такі дії вчиняються у стані крайньої необхідності. 

Отже, крайня необхідність – це випадок зіткнення двох інтересів, 
які однаково охороняються законом, і в якому заради збереження 
важливішого інтересу, заподіюється шкода меншому інтересові. 
Важливість охоронюваного інтересу кореспондує до такої категорії, 
якою є «суспільна небезпека» посягання. Так, якісна ознака суспільної 
небезпеки, її характер залежить від ступеня важливості охоронюваних 
суспільних відносин або інтересів, наприклад, злочини проти життя та 
здоров’я особи завжди більш небезпечніші за своїм характером, ніж 
злочини проти власності1. 

Крайня необхідність – суб’єктивне право кожної людини. Для 
деяких осіб вона є також і юридичним обов’язком (співробітники 
пожежно-рятувальних підрозділів органів ДСНС, лікарі, працівники 
МВС тощо). Ці особи не мають права ухилятися від цих обов’язків, 
посилаючись на стан крайньої необхідності. 

Крайня необхідність виключає суспільну небезпечність тільки за 
наявності таких обов’язкових ознак: 

1. Небезпека, загрожує охоронюваним правам та інтересам, є 
реальною і наявною. Небезпека, що минула, або така, що може 
заподіяти шкоду в майбутньому, не створює стану крайньої 
необхідності, бо вона в таких випадках дійсно і не крайня, і не 
необхідна. Небезпеку, що загрожує, та яка створює стан крайньої 
необхідності, утворюють: а) дії сил природи – стихійні явища – повінь, 
пожежа, блискавка та ін. лиха; б) фізіологічні та иаталогічні процеси – 
холод, голод, хвороба; в) напад тварин диких чи домашніх, які 
нападають самі, без впливу людей; г) дії людей – малолітніх, 
неосудних, якщо про це відомо тому, кому вони загрожують. 
Правомірні дії громадян та посадових осіб стану крайньої необхідності 

                                                 
1 Лісова Н. В. Крайня необхідність як обставина, що виключає злочинність 

діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
Н. В. Лісова. – К., 2007. – С. 15. 
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не утворюють; ґ) джерела підвищеної суспільної небезпеки – 
транспортні засоби, радіоактивні матеріали, сильнодіючі речовини. 

2. Небезпека має бути дійсною, реально існуючою, а не уявною. У 
випадку помилки заподіяна шкода не вважається злочином, якщо 
особа, що її заподіяла, сумлінно помилялася, тобто з урахуванням 
обставин вона не могла усвідомлювати своєї помилки. Якщо особа, яка 
заподіяла шкоду, могла усвідомити, що в дійсності небезпеки не існує, 
то її дії можуть бути оцінені як необережний злочин. 

3. Стан крайньої необхідності виникає при небезпеці для всіх 
законних інтересів і прав особи, суспільства і держави. 

4. Крайня необхідність здійснюється заподіянням шкоди третім 
особам, які невинні у виникненні небезпеки. У стані крайньої 
необхідності шкода може бути заподіяна всякому громадському чи 
особистому інтересові – незалежно від того, кому загрожувала 
небезпека і незалежно від того, кому заподіяна шкода. Якщо 
заподіянням шкоди не вдалось відвернути небезпеку, то особа, яка її 
заподіяла, звільняється від відповідальності, якщо ця шкода менша, 
ніж та, яку вона хотіла відвернути. У тому разі, якщо особа сама 
створила небезпеку, а потім усунула її заподіянням шкоди третім 
особам, то вона: 1) підлягає кримінальній відповідальності за 
створення небезпеки заподіяння шкоди, якщо небезпека була створена 
умисно; 2) звільняється від кримінальної відповідальності, якщо 
небезпека була створена необережно. 

5. Заподіяння шкоди третім особам є єдиним можливим засобом 
усунення небезпеки правоохоронюваним інтересам, тобто неможливо 
усунути небезпеку іншими засобами 1 . Якщо є будь-який спосіб 
усунути загрожуючу небезпеку, то стану необхідної оброни немає.  

6. Заподіяна шкода є меншою, ніж відвернута. З цього 
законоположення можна зробити висновок, що стан крайньої 
необхідності виникає тільки у разі небезпеки заподіяння значної шкоди 
правоохоронюваним інтересам. У тому випадку, коли відвернута 
шкода рівна заподіяній, крайньої необхідності немає. 

На відміну від необхідної оборони стан крайньої необхідності 
виникає лише за наявності всіх умов. Відсутність хоча б однієї з них 
виключає стан крайньої необхідності. 

Згідно зі ст. 1171 Цивільного Кодексу України особа, яка 
заподіяла шкоду у стані крайньої необхідності зобов’язана 
відшкодувати її потерпілому. Враховуючи обставини події, суд може 
перекласти цей обов’язок на особу, в інтересах якої ця шкода була 
заподіяна. 

Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння 
шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш 

                                                 
1  Омар Мухаммед Мусса Ісмаіл. Обставини, що виключають злочинність 

діяння, у кримінальному праві України та Йорданії : автореф. дис.  канд. юрид. 
наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / Омар Мухаммед Мусса Ісмаіл. – К., 2003. – С. 10. 
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значною, ніж відвернена шкода. Особа не підлягає кримінальній 
відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо 
внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, 
що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди 
цій небезпеці. 

 
13.5. Фізичний або психічний примус 
Згідно зі статтею 40 КК України не є злочином дія або 

бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним 
інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, 
внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками. 

Стаття 40 КК України визначає юридичні наслідки дій, що 
скоюються під впливом примусу. Такі діяння не визнаються злочином. 
Із зовнішньої сторони вони можуть виражатися як у діях, так і в 
бездіяльності. Наприклад, злодії зупинили автомобіль, витягли водія із 
кабіни, сильно побили, а потім наказали перевезти награбоване майно. 
Або, злочинці вчинили напад на охоронця оптової бази, зв’язали його, 
заштовхнули у приміщення прохідної, потім в’ їхали на автомашині на 
базу і викрали товари. Ці діяння (водія і охоронця) не визнаються 
злочинами внаслідок того, що вони вчинені під безпосереднім впливом 
фізичного примусу, який лишає особу можливості керувати своїми 
вчинками. Примус є натиском з чийогось боку 1 , що спонукає що-
небудь зробити. У цьому випадку вчинити злочин, передбачений 
певною статтею Особливої частини КК. У ст. 40 КК ідеться про 
фізичний примус, тобто про насильницький вплив на організм людини. 

Наука кримінального права розрізняє непереборний примус та 
переборний. При непереборному фізичному примусу особа повністю 
позбавляється можливості діяти за своїм розумінням, як наприклад, 
зв’язаний або зачинений у кімнаті охоронець чи касир. При 
переборному примусу в особи залишається можливість керувати 
своїми діями. Частина перша ст. 40 КК має на увазі непереборний 
фізичний примус. 

Вище зазначалося, що діяння як ознака об’єктивної сторони 
злочину повинно бути суспільно небезпечним, усвідомленим та 
вольовим. Відсутність хоча б однієї з перелічених властивостей діяння 
означає відсутність об’єктивної сторони злочину. У цьому зв’язку 
діяння, передбачене Особливою частиною КК, що вчиняється 
внаслідок непереборного фізичного примусу, не є ознакою складу 
злочину. Тому воно і не визнається злочинним. 

Частина 2 ст. 40 КК передбачає два види примусу: фізичний, 
внаслідок якого особа зберігала можливість керувати своїми діями, та 
психічний. Ці обидва примуси переборні, тому що у цієї особи 
зберігається можливість вибору варіанта поведінки. Наприклад, два 
злочинця підійшли до службової машини та почали вимагати від водія 

                                                 
1 Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / за заг. ред. д-ра 

філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. – X. : Вид-во «Школа», 2006. – С. 719 
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звільнити салон. Коли той відмовився, вони застосували силу, звеліли 
його передати їм мобільний телефон та автомагнітолу. Водій виконав 
вимоги, хоча нападниками були підлітки, а він у минулому майстер 
спорту з карате і мав можливість подолати фізичний примус. 

Психічний примус – це вплив на психіку людини словом, 
символом, змахом рук, демонстрацією зброї або його макетів, що 
викликають у нього емоції страху чи гіпнотичний стан, які 
придушують його волю й обмежує здатність до вільного 
самовираження. Найбільш поширеним видом психічного примуса є 
висловлення різноманітних погроз. Погрози можуть бути трьох видів, 
що виявляється у залякуванні людини: 1) застосуванням насильства, 
незаконним позбавленням волі чи обмеженням свободи пересування 
або зґвалтуванням чи насильницькими діями сексуального характеру; 
2) знищенням чи ушкодженням майна; 3) розголошенням відомостей, 
які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці. 
Погроза може бути спрямована як на особу, яка піддається психічному 
примусу, так і на близьких родичів та членів сім’ ї. 

Під впливом такого примусу особа може вчинити злочини, 
передбачені певною статтею КК. Водночас при психічному примусу у 
особи залишається можливість вибору поведінки. Якщо вона вчиняє 
діяння, передбачене КК, то останнє буде суспільно небезпечним. 
Згідно з ч. 2 ст. 40 КК України питання про кримінальну 
відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним 
інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого 
вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного 
примусу, вирішується відповідно до положень ст. 39 цього Кодексу, 
тобто за правилами інституту крайньої необхідності. За цими 
правилами шкода, що була відвернута, повинна бути більшою, ніж та, 
що заподіяна, а також запобігти відвернутій шкоді іншими засобами 
було неможливо1. У всіх інших випадках кримінальна відповідальність 
настає на загальних підставах. 

 
13.6. Виконання наказу або розпорядження 
Частина 1 ст. 41 КК України передбачає, що дія або бездіяльність 

особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається 
правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного 
наказу або розпорядження. Оскільки виконання наказу пов’язано із 
заподіянням шкоди правоохоронюваним інтересам відповідні дії у 
соціальному відношенні визнаються суспільно доцільними. Це 
випливає зі службових відносин між начальником та підлеглими, з 
вимог дисципліни, яка є запорукою нормального функціонування 
організацій та установ. Введення інституту «виконання наказу або 
розпорядження» підвищує авторитет керівників та їх розпоряджень. А 

                                                 
1 Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна частина : [підручник 

для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К. : МАУП, 
2004. – С. 203. 
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також зміцнює безпеку виконавців. Тому їм не має потреби 
побоюватися можливості притягнення до кримінальної 
відповідальності за настання небезпечних наслідків, що виникли в 
результаті належного виконання наказу1. 

Підставою для дій, що стикаються із заподіянням шкоди 
охоронюваних законом інтересам, є наказ чи розпорядження. У 
загальному розумінні наказ та розпорядження – синоніми. Наказ – це 
розпорядчий документ, що видається керівником підприємства, 
установи, організації на правах єдиноначальності або іншою 
посадовою особою у межах її компетенції2.  

Право на віддання наказу мають відповідні посадові (службові) 
особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 
здійснюють функції представників влади чи місцевого 
самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, 
в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням 
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 
функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, 
яким особа наділяється повноважним органом державної влади, 
органом місцевого самоврядування, центральним органом державного 
управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи 
повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, 
судом або законом. Наказ має обов’язкову силу, якщо він відданий у 
межах компетенції службової особи. Наприклад, керівник 
підприємства має право приймати та звільняти працівників, списувати 
матеріальні цінності, проводити експеримент тощо. 

Залежно від характеру розпорядження наказ повинен мати 
відповідну форму: письмову чи усну. У деяких випадках наказ за 
формою повинен мати два підписи: і керівника, і головного бухгалтера, 
а в деяких – засвідчувати колегіальне рішення (наприклад, колегії). 
Проте в усіх випадках наказ (розпорядження) повинен бути 
незлочинним, тобто не заподіювати шкоду правоохоронюваним 
інтересам. 

Ознаки правомірності виконання наказу: 1) виконавцем наказу 
може бути лише належна особа, тобто людина, яка знаходиться у 
підлеглості до того, хто його віддав; 2) виконавець по службі 
зобов’язаний підкорятися наказу, що відданий у належній формі і 
належною особою; 3) діяння, що вчинено виконавцем наказу, може 
відбуватися в дії, видаванні, наприклад, грошей, та у бездіяльності, 
наприклад, у затримці видачі заробітної плати або пенсій; 
4) своєчасність виконання наказу, що характеризує час, протягом якого 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : [учебник] / отв. ред. 

д.ю.н. Б. В. Здравомыслов. – М. : Юристъ, 1996. – С. 334. 
2  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова 

редкол.) [та ін.]. – К. : Видавництво «Українська енциклопедія», 2002. – Т. 4: Н–
П. – С. 33. 
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цей наказ має бути виконаний 1 ; 5) виконання законного наказу 
заподіяло шкоду охоронюваним ЗУпКВ інтересам: довкіллю, 
наприклад, при скиданні у водойми забруднених вод; власності – при 
марнотратному будівництві; охороні праці – при роботі на 
несправному обладнанні; безпеці руху – при посадці літака на зайнятій 
смузі тощо. При заподіянні шкоди виконавець діє через необережність 
або невинно. Однак така шкода не може бути безмежною. Її межі 
визначаються змістом цього наказу. Заподіяння шкоди лише у вказаних 
межах і визнається правомірним.  

Перевищення меж заподіяння шкоди при виконанні законного 
наказу свідчить про так званий ексцес виконання наказу (наприклад, 
заподіяння явно надмірної шкоди, ніж це передбачалося наказом). 
Якщо ексцес мав місце, наприклад, з боку службової особи, то за 
наявності всіх інших ознак її дії слід розглядати як перевищення влади 
або службових повноважень2. 

Обов’язковому виконанню підлягає лише законні наказ або 
розпорядження, тобто віддані відповідною особою в належному 
порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному 
законодавству та не пов’язані з порушенням конституційних прав та 
свобод людини і громадянина (ч. 2 ст. 41 КК України). Конституція 
України містить положення, згідно з яким ніхто не зобов’язаний 
виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і 
виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична 
відповідальність. Відповідно до ч. 3 ст. 41 КК не підлягає кримінальній 
відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний 
наказ або розпорядження. Тобто, повинно бути встановлено, що наказ 
(розпорядження) мав (мало) для виконавця явно злочинний характер. 
Явно злочинним є наказ, злочинний характер якого очевидний, 
зрозумілий як для того, хто його віддає, так і для того, кому він 
адресований, а також для інших осіб3. Однак, не можна погодитися при 
цьому з тим, що злочинний характер наказу має бути очевидним для 
інших осіб. Цього не вимагає законодавча конструкція розглядуваного 
кримінально-правового феномену. 

Виконавець наказу повинен з’ясувати для себе чи приписує він 
вчинення злочину чи ні. Виконавець наказу вправі відмовитися від 
його виконання лише в тому разі, якщо у нього немає ніяких сумнівів, 
він достеменно усвідомлює, що наказ приписує йому вчинення саме 
злочину. Якщо для особи це є неочевидним, небезспірним, то вона не 
має права відмовитися від виконання наказу, навіть якщо він приписує 

                                                 
1 Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / І. П. Козаченко, 

О. М. Костенко, В. К. Матвійчук. – К., 2006. – С. 108. 
2  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за заг. ред. 

М. І. Бажанова. – Київ – Харків : Юрінком Інтер – Право, 2002. – С. 274. 
3  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн.– К. : Юридична 
думка, 2007. – С. 119. 
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вчинення правопорушення. Якщо особа помиляється в оцінці наказу як 
злочинного, то при вибачальній помилці, коли особа в обстановці, що 
склалася, не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, 
вона завдяки казусу не підлягає відповідальності за відмову виконати 
законний наказ. Якщо ж помилка була невибачальною, тобто особа 
хоча і помилялася в оцінці законного наказу як злочинного, але за 
обставинами справи могла не допустити такої помилки, то вона 
підлягає відповідальності за необережне невиконання наказу 
(наприклад, за ст. 403 «Невиконання наказу»)1. 

При усвідомленні злочинності наказу, той, хто віддав його, і той, 
хто його виконав, по суті діють у співучасті за попередньою змовою 
(перший – як організатор, другий – як виконавець). Зауважимо, що для 
виконавця за певних умов розглядувана ситуація може бути оцінена як 
вчинення злочину через службову залежність, що є обставиною, яка 
пом’якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК)2. 

Частина 4 ст. 41 КК містить положення, відповідно до якого особа, 
яка виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, 
вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає 
кримінальній відповідальності на загальних підставах. З цього 
випливає те, що виконавець наказу усвідомлює його незаконність. 
Незаконність може ґрунтуватися на компетентності особи, яка віддає 
цей наказ, на недотриманні форми, на приписі заподіяти пікоду, що 
зовсім не дозволяється, наприклад, позбавлення життя, на його 
очевидності злочинного характеру. При цьому виконавець усвідомлює, 
що вчиняє умисний злочин та бажає або свідомо припускає настання 
суспільно небезпечних наслідків, керуючись прагненням виконати 
наказ (розпорядження). 

Виконавець фактично вчиняє діяння, передбачене ОЧ КК України. 
Проте на підставі ст. 41 КК воно не визнається злочинним. 
Кримінальну відповідальність за нього несе особа, яка віддала 
незаконний наказ або розпорядження. Вона у цьому випадку виступає 
посереднім виконавцем. Так, якщо особа не усвідомлювала і не могла 
усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за 
діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, 
відповідальності підлягає лише особа, яка віддала злочинний наказ чи 
розпорядження (ч. 5 ст. 41 КК). 

 
13.7. Діяння, пов’язане з ризиком 
Частина 1 ст. 42 КК містить положення, відповідно до якого не 

визнається злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло 

                                                 
1  Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / 

Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш [та ін.] ; за заг. ред. В. Т. Маляренка, 
В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х. : Тов. «Одісей», 2004. – С. 150. 

2  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 
М. І. Мельника, В. А. Клименка. –3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Юридична 
думка, 2004. – С. 202. 
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шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в 
умовах виправданого ризику для  досягнення значної суспільно 
корисної мети.  

Це пов’язано, насамперед, з тим, що виробництво, наука, 
медицина перебувають у безперервному розвитку та удосконаленні. 
Досягнення кращих результатів цього процесу нерідко пов’язано з 
експериментом, з методом спроб та помилок і взагалі з ризиком. У 
загальному значенні, ризик – це ініціативний вчинок зі сподіванням на 
успіх1. При ризику не може бути абсолютної впевненості у досягненні 
постановленої мети. Ризик завжди пов’язаний із припущенням невдачі, 
хоча б за малим ступенем імовірності. Достатньо згадати хвилю 
внесків грошей у банківські та комерційні структури типу банку 
«Україна». При ризику очікується також і можливе заподіяння шкоди 
правоохоронюваним інтересам. Норма, передбачена у ст. 42 КК, має 
універсальний характер, тобто може бути застосована до будь-якої 
сфери людської діяльності. 

Для того, щоб ризик, який сприяв заподіянню шкоди, вважався 
обставиною, що виключає злочинність діяння, він повинен бути 
обґрунтованим. Ризик визнається виправданим, коли суспільно 
корисна мета не могла бути досягнута не пов’язаними з ризиком діями 
(бездіяльністю) та особа, яка припускає ризик, прийняла достатні 
заходи для попередження заподіяння шкоди правоохоронюваним 
інтересам. Коли ж при виправданому ризику все ж таки заподіюється 
шкода правоохоронюваним інтересам вчинювані дії не визнаються 
злочинними. Підставою для цього є суспільно корисна мета, заради 
якої вчиняються ризикові дії, та прийняття заходів для запобігання 
заподіянню шкоди. При цьому значущість мети виступає оціночною 
ознакою, оскільки заподіювана об’єктам кримінально-правової 
охорони шкода повинна бути співрозмірна з нею. Наведена умова 
зближує діяння в ситуації виправданого ризику з крайньою 
необхідністю. Втім, відмінність полягає в тому, що заподіяння шкоди 
правоохоронюваним правам та інтересам у ситуації ризику є лише 
можливою умовою, а не обов’язковою, на відміну від стану крайньої 
необхідності. Крім того, у ситуації виправданого ризику особа сама 
може створювати небезпеку заподіяння шкоди правоохоронюваним 
інтересам. Відмова від ризикованого діяння не завжди пов’язана з 
настанням суспільно небезпечних наслідків, а при крайній необхідності 
наслідки є неминучими. Виправданий ризик, як правило, не пов’язаний 
з екстремальними ситуаціями, що загрожують законним інтересам як у 
стані крайньої необхідності. На відміну від крайньої необхідності 
заподіювана шкода при виправданому ризику може бути більшою, ніж 
відвернута2. 

                                                 
1  Сучасний тлумачний словник української мови / за заг. ред. проф. 

В. В. Дубічинського. – X., 2006. – С. 765. 
2 Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / за заг. ред. 

В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х., 2004. – С. 153. 
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Із суб’єктивної сторони діяння, пов’язане з ризиком, 
характеризується усвідомленням особою абстрактної можливості 
настання шкідливих наслідків при існуванні переконання в їх 
недопущенні. Тобто за своїми характеристиками суб’єктивна сторона 
максимально наближена до злочинної самовпевненості 1 . Однак, на 
відміну від злочинної самовпевненості, коли особа легковажно 
розраховує лише на деякі об’єктивні чи суб’єктивні фактори, що 
можуть запобігти настанню наслідків, в умовах виправданого ризику 
особа повинна вжити достатніх заходів для відвернення шкоди 
охоронюваним ЗУпКВ інтересам (ч. 2 ст. 42 КК). Тому заподіяння 
шкоди буде визнаватись злочинним, якщо суспільно небезпечні 
наслідки настають при ризикованому порушенні науково і практично 
обґрунтованих нормативних актів. 

Водночас ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо 
створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної 
катастрофи чи інших надзвичайних подій (ч. 3 ст. 42 КК України). 
Термін завідомо, вжитий у ч. 3 ст. 42 КК України, означає, що особа, 
яка вчинила ризикове діяння, заздалегідь знала про можливість 
настання передбачених ч. 3 ст. 42 КК України негативних наслідків. 
Загроза для життя інших людей означає загрозу заподіяння смерті 
хоча б одній людині. Якщо життя чи здоров’я людини піддається 
ризику з метою врятування життя інших людей (донорство, участь у 
медичному експерименті), то однією з вимог, дотримання яких 
гарантує правомірність ризику, є згода особи, яка піддається ризику. 
Так, відповідно до ч. 3 ст. 28 Конституції України жодна людина без її 
вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 
дослідам. Загрозою екологічної катастрофи визнається загроза 
стійких і иезворотних негативних змін у довкіллі, спроможних 
призвести до неможливості проживання населення і ведення 
господарської діяльності на певній території. Надзвичайна екологічна 
ситуація – надзвичайна ситуація, за якої на окремій місцевості сталися 
негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що 
потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави 2 . 
Загроза надзвичайної події – це загроза аварії, катастрофи, поширення 
епідемії, епізоотії, епіфітотії, великої пожежі, засобів ураження тощо, 
що можуть призвести до людських або матеріальних втрат. 
Катастрофа – велика за масштабами аварія чи інша подія, що 
призводить до тяжких наслідків. Аварія – небезпечна подія 
техногенного характеру, що спричинила загибель людей або створює 
на об’єкті чи окремій території загрозу життю та здоров’ю людей і 
призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – К., 2004. – С. 246. 
2 Див.: Статтю 65 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 року № 1264-XII // Відомості Верховної Ради 
України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. – З наступними змінами та доповненнями. 
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транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного 
процесу чи завдає шкоди довкіллю1. 

Якщо ризик завідомо створював загрозу для життя інших людей 
або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій (ч. 3 
ст. 42 КК України) особа несе кримінальну відповідальність на 
загальних підставах, тобто за статтями (частинами статей) Особливої 
частини КК, які передбачають відповідальність за умисне чи 
необережне спричинення такої шкоди. 

 
15.8. Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації 

Частина 1 статті 43 КК України передбачає, що не є злочином 
вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, 
яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи 
участь в організованій групі чи злочинній організації з метою 
попередження чи розкриття їх злочинної діяльності. 

Оскільки виконання спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації може полягати у заподіянні шкоди правоохоронюваним 
інтересам, виникає питання про підстави та ознаки цього засобу 
кримінально-правового впливу, за якими воно відноситься до обставин, 
що виключають злочинність діяння. 

Правовою підставою виконання спеціального завдання з 
попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи 
чи злочинної організації ЗУпКВ визначає діяльність організованої 
групи чи злочинної організації (стійких злочинних об’єднань за 
формулюванням ПВСУ) 2 . Що ж стосується діяльності стійких 
злочинних об’єднань, то вона має бути злочинною, тобто пов’язана з 
учиненням учасниками таких об’єднань злочинів будь-якої 
спрямованості, але пов’язаних з функціонуванням організованої групи 
чи злочинної організації. Саме створення та існування злочинної 
організації є кримінально караним діянням, покарання за яке 
встановлена ст. 155 КК України. 

Організована злочинність – це особливе суспільно небезпечне 
явище, «Еверест злочинності». В основі виокремлення цього виду 
злочинності лежить характер і ступінь взаємодії злочинців (їх 
зорганізованість) при здійсненні протиправної діяльності. Вона 
проходить на підставі згуртування осіб, розмежування між ними 

                                                 
1 Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру : Закон України від 8 червня 2000 року № 1809-III // 
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337. 

2  Див.: Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, 
вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : Постанова Пленуму Верховного 
Суду України від 23 грудня 2005 року № 13 // Вісник Верховного Суду України. – 
2006. – № 1. – С. 2–6. 
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злочинних ролей, ієрархічності системи взаємовідносин 1 . 
Організованій злочинності притаманні всі основні елементи і 
взаємозв’язки структури злочинності, їх наявність тим очевидніше, 
чим вищий рівень організованості злочинних об’єднань. Злочинна 
діяльність виражається не тільки у вчиненні найбільш складних 
злочинів, що вимагають досить високої злочинної кваліфікації і 
погодженості дій виконавців. 

Суб’єкти організованої злочинності – стійкі злочинні об’єднання з 
більш-менш високим рівнем організованості (організована група і 
злочинна організація (ч.ч. 3 і 4 ст. 28 КК України), а також злочинна 
організація (ст. 255 КК України), банда (ст. 257 КК України), 
терористична група чи терористична організація (ч. 1 ст. 2583 КК 
України) і воєнізовані або збройні формування (ст. 260 КК України); 
індивіди, які входять до них та займають різне становище в злочинній 
ієрархії і виконують різні функції; працівники державних органів, 
кримінально взаємодіючі зі злочинними об’єднаннями. 

Діяльність злочинних організацій, зазвичай, тісно переплетена з 
легальним підприємництвом, іншою законною діяльністю, що 
заохочується навіть суспільством, що також створює труднощі у 
виявленні незаконної діяльності таких об’єднань. Виходячи з цього, 
викриття діяльності стійких злочинних об’єднань є дуже складним 
завданням для правоохоронних органів держави, тому КК в інтересах 
протидії організованій злочинності і для захисту життя й здоров’я осіб, 
які виконують таке завдання, вважає вибачальним, а отже, 
правомірним, вчинення ними певних діянь, які в інших випадках 
тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

Для з’ясування правової природи розглядуваного засобу 
кримінально-правового впливу необхідно виділити ознаки, за якими 
цей засіб відрізняється від інших і вважається обставиною, що 
виключає злочинність діяння. 

Ю. В. Мантуляк, аналізуючи виконання спеціального завдання з 
попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи 
чи злочинної організації як одну з обставин, що виключають 
злочинність діяння, дійшов висновку, що виконання зазначеного 
завдання характеризується такими ознаками: 1) є свідомим і вольовим 
вчинком особи; 2) вчинок за зовнішніми ознаками схожий з ознаками 
злочинів; 3) за соціальним змістом вчинок не позбавлений суспільної 
небезпеки, однак така поведінка визнається державою допустимою для 
попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи 
чи злочинної організації; 4) є різновидом правомірних вчинків, 
правовою формою вчинення якого виступає реалізація юридичних 
державно-владних повноважень; 5) правовими наслідками вчинку є 

                                                 
1 Курс кримінології : [підручник : у 2-х кн.] / М. В.  Корнієнко, Б. В. Романюк, 

І. М. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 
Кн. 2: Особлива частина. – C. 6 
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виключення кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду 
правоохоронюва- ним інтересам1.  

Однак за такими ознаками не можно індивідуалізувати цей засіб, 
оскільки вони мають загальний характер, тому слід виходити з таких 
ознак виконання спеціального завдання: 

1. Заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам при виконанні 
такого завдання є вимушеним, тобто таке, що завдається проти волі, 
потреби, під тиском обставин 2 . Особа, яка виконувала спеціальне 
завдання, іншим шляхом не змогла б викликати до себе довіру або була 
б викрита її справжня роль, або вона таким чином попереджувала чи 
розкривала більш тяжкі злочини, або виявляла структуру угруповання і 
дійсну роль її членів3. Шкода або збитки, завдані діями негласного 
співробітника під час виконання доручення, відшкодовується за 
рахунок державного бюджету. Негласний співробітник не несе 
відповідальності за завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії були 
необхідними для виконання доручення. Тобто, ці дії закон визнає 
суспільно доцільними, що й виключає кримінальну відповідальність 
особи, яка виконувала спеціальне завдання. 

2. Завдання, що виконує особа, є спеціальним. Відповідно до 
законодавства України про оперативно-розшукову діяльність 4  і про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 
під час здійснення заходів протидії організованій злочинності 
спеціальні підрозділи з боротьби з організованою злочинністю органів 
внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право, якщо інших 
заходів для розкриття злочинної діяльності та притягнення винних до 
відповідальності недостатньо, використовувати штатних і нештатних 
співробітників, яких вводять під легендою прикриття у стійкі злочинні 
обєднання. Коло осіб, на яких може бути покладено виконання 
спеціального завдання, визначається законодавством про оперативно-
розшукову діяльність і про організаційно-правові основи боротьби з 
організованою злочинністю. До таких осіб належать: 1) негласні 
працівники оперативних підрозділів органів, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність; 2) працівники інших підрозділів 

                                                 
1  Мантуляк Ю. В. Виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як 
обставина, що виключає злочинність діяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. 
канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / Ю. В. Мантуляк. – К., 2006. – 17 с. 

2 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доп. та CD) / 
[уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – C. 142. 

3  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 
М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Юридична 
думка, 2004. – С. 204. 

4 Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : 
Закон України від 30 червня 1993 року № 3341-XII // ВВР. – 1993. – № 35. – 
Ст. 358.  
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органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, які 
відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» 
залучені для виконання окремих доручень у ході проведення 
оперативно-розшукової діяльності; 3) співробітники розвідувальних 
органів України, які згідно із Законом «Про розвідувальні органи 
України» від 22 березня 2001 р. мають право застосовувати методи і 
засоби оперативно-розшукової діяльності у порядку, визначеному 
Законом «Про оперативно-розшукову діяльність», для виконання 
покладених на них завдань щодо отримання розвідувальної інформації 
та забезпечення безпеки своїх співробітників; 4) штатні і нештатні 
негласні співробітники спеціальних підрозділів по боротьбі з 
організованою злочинністю органів внутрішніх справ і СБУ, які 
введені на підставі письмового доручення під легендою прикриття в 
організовані злочинні угруповання для розкриття організованої 
злочинності та притягнення винних до відповідальності; 5) члени 
організованої злочинної групи чи злочинної організації, які погодились 
співпрацювати із працівником оперативного підрозділу; 6) інші особи, 
які погодились на проникнення в злочинну групу для виконання 
спеціального завдання1. 

Закон забороняє залучати до виконання оперативно-розшукових 
завдань осіб, професійна діяльність яких пов’язана зі збереженням 
професійної таємниці, а саме: адвокатів, нотаріусів, медичних 
працівників, священнослужителів, журналістів, якщо таке 
співробітництво буде пов’язано з розкриттям  конфіденційної 
інформації професійного характеру.  

3. Метою виконання спеціального завдання є попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації. У контексті ст. 43 попередження злочинної діяльності слід 
розглядати як сукупність заходів, що проводяться спеціальними 
(правоохоронними органами оперативно-розшукової юрисдикції) 
органами держави задля усунення вірогідності вчинення задуманих 
злочинів шляхом розроблення і здійснення оперативно-розшукових 
заходів. Розкриття злочинної діяльності – це сукупність заходів, що 
проводяться спеціальними (правоохоронними органами оперативно-
розшукової юрисдикції) органами держави, спрямованих на 
встановлення наявності або відсутності суспільно небезпечного 
винного діяння, збирання доказів вини осіб, які його вчинили, з метою 
притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування 
збитків, завданих такою діяльністю організованої групи чи злочинної 
організації, а також установлення та усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню злочинів. 

4. Особа, яка виконувала спеціальне завдання, не вчинила у складі 
організованої групи чи злочинної організації особливо тяжкого 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 2-е вид., перероб. та доп. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 114. 
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злочину, вчиненого умисно і поєднаного з насильством над 
потерпілим, або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов’язаного зі 
спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або 
настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків. До особливо 
тяжких злочинів, поєднаних з насильством над потерпілим, належать, 
зокрема, злочини, передбачені ч. 3 ст. 110, ст. 112, ст. 113, ч. 2 ст. 1141, 
ст. 115, ч. 2 ст. 147, ч. 3 та ч. 4 сг. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 5 ст. 186, ч. 3 та ч. 
4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ст. 257, частини 2 і 3 ст. 258, ч. 1 ст. 2583, ст. 261. 
До тяжких злочинів, пов’язаних із спричиненням тяжкого тілесного 
ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо 
тяжких наслідків, належать, зокрема, злочини, передбачені ч. 2 ст. 1101, 
ст. 121, ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 130, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 2061. Заподіяння 
шкоди, менш тяжкої, ніж передбачено ч. 2 ст. 43 КК України, не є 
злочином. Це означає, що особа, діючи спільно і, з об’єктивної 
сторони, сумісно з іншими учасниками організованої групи чи 
злочинної організації, вчиняє правомірне, суспільно корисне (оскільки 
діє з метою попередження або розкриття злочинної діяльності 
організованої групи чи злочинної організації) діяння. Інші ж учасники 
такої злочинної групи вчиняють при цьому злочин у співучасті, 
оскільки їх свідомістю охоплювалася спільність дій. Очевидно, що в 
такому випадку для особи, яка виконує спеціальне завдання, співучасть 
у кримінально-правовому значенні не утворюється2. 

Відповідно до ч. 3 ст. 43 КК особа, яка вчинила злочин, що 
передбачений частиною другою цієї статті, не може бути засуджена до 
довічного позбавлення волі, а покарання у виді позбавлення волі не 
може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина 
максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей 
злочин.  

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте поняття обставин, що виключають злочинність 

діяння.  
2. Розкрийте поняття, підстави та ознаки необхідної оборони. 
3. Що визнається перевищенням меж необхідної оборони? 
4. Яка юридична природа ситуації, передбаченої ч. 4 ст. 36 КК 

України?  
5. Охарактеризуйте уявну оборону за КК України. 
6. Які підстави правомірності затримання особи, яка вчинила 

злочин?  
7. У чому полягає відмінність затримання особи, яка вчинила 

злочин, від необхідної оборони? 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 2-е вид., перероб. та доп. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 114. 

2 Абакумова Ю. В. Проблеми кваліфікації злочинів, учинених під час виконання 
спеціального завдання / Ю. В. Абакумова // Держава та регіони : науково-
практичний журнал. Право. – 2010. – № 2. – С. 54–57. 
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8. Охарактеризуйте умови відповідальності за перевищення 
заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин. 

9. Охарактеризуйте поняття, підстави та ознаки правомірності 
крайньої необхідності. 

10. У чому полягає відмінність крайньої необхідності від 
необхідної оборони? 

11. Які риси об’єднують крайню необхідність та необхідну 
оборону як обставини, що виключають злочинність діяння? 

12. Які проблеми відповідальності за перевищення меж крайньої 
необхідності виникають у судовій практиці?  

13. Розкрийте поняття фізичного та психічного примусу? 
14. Які види фізичного примусу виділяє теорія кримінального 

права?  
15. Розкрийте кримінально-правовий зміст виконання наказу або 

розпорядження. 
16. Охарактеризуйте поняття діяння, пов’язаного з ризиком. 
17. Дайте поняття виконання спеціального завдання із запобігання 

чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації.  

18. Охарактеризуйте основний кримінально-правовий зміст 
виконання спеціального завдання із запобігання чи розкриття 
злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

19. Які специфічні підстави та особливості кримінальної 
відповідальності особи, яка виконує спеціальне завдання із запобігання 
чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації? 
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ТЕМА 16 Звільнення від кримінальної відповідальності 
16.1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 
16.2. Загальні види звільнення від кримінальної відповідальності. 
16.3. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності. 
 

16.1. Поняття та види звільнення від кримінальної 
відповідальності 

Як відомо, для осію, які вчиняють злочинні посягання, основним 
стримуючим фактором є не стільки суворість передбаченого законом 
покарання, скільки неминучість його настання. Порушення цього 
принципу, коли винному вдається уникнути справедливого покарання, 
породжує в нього почуття власної безкарності, що нерідко стає 
причиною вчинення нових суспільно небезпечних діянь. Водночас 
своєчасна та обґрунтована реалізація кримінально-правових норм 
зміцнює у громадян почуття поваги до закону, сприяє реалізації 
завдань, що він має виконувати, та зростанню ефективності правового 
регулювання в цілому. Тому під час упровадження у життя політики у 
сфері протидії кримінальній активності принциповим є підвищення як 
реального рівня розкриття злочинів, так і їхнього розслідування. 

Втім виконання завдань, які визначені ЗУпКВ, можливо й іншим 
шляхом, у тому числі за допомогою застосування до винного 
альтернативних засобів впливу, не пов’язаних з реалізацією форм 
кримінальної відповідальності. На цій підставі, керуючись принципами 
справедливості і гуманізму, а так само необхідністю обґрунтованої 
економії кримінальної репресії, Кримінальний кодекс передбачає 
можливість звільнення особи від відповідальності за наявності певних 
умов, що роблять такий крок обґрунтованим і доцільним. 

Кримінально-правові аспекти звільнення від кримінальної 
відповідальності розглядалися в роботах П. П. Андрушка, С. Г. Келіної, 
М. Й. Коржанського, В. М. Кудрявцева, П. С. Матишевського, 
М. І. Мельника, А. А. Піонтковського, В. В. Скибицького, 
В. В. Сташиса, М. І. Хавронюка, В. Д. Філімонова, Є. В. Фесенка, 
С. Д. Шапченка, Н. В. Шепельової, С. С. Яценка та інших. 

Проте одностайності у поглядах на правову природу звільнення 
від кримінальної відповідальності у науці кримінального права немає. 
Так, П. С. Матишевський вважає, що звільнення від кримінальної 
відповідальності – це наявність законних підстав та певних умов, які 
обумовлюють звільнення особи, яка вчинила злочин від її обов’язку 
піддатися судовому осуду і перетерпіти покарання1. С. С. Яценко під 
звільненням від кримінальної відповідальності розуміє здійснювану 
відповідно до кримінального, кримінально-процесуального закону 
відмову держави в особі відповідного суду від застосування заходів 
кримінально-правового характеру щодо осіб, які вчинили злочин 2 . 

                                                 
1 Див.: Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 219–220. 
2 Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за 

ред. проф. С. С. Яценка. – К. : А. С. К., 2003. – С. 99. 
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Аналогічно визначає звільнення від кримінальної відповідальності і 
О. О. Дудоров, зазначаючи, що під звільненням від кримінальної 
відповідальності розуміється відмова держави в особі компетентних 
органів від притягнення особи, яка вчинила злочин, до кримінальної 
відповідальності1. 

Т. Б. Ніколаєнко під звільненням від кримінальної 
відповідальності розуміє відмову держави від осуду особи, діяння якої 
містить склад злочину, та від передбачених законом обмежень 
особистого, майнового та іншого характеру, що визначаються вироком 
суду і покладаються на винного спеціально уповноваженими органами 
держави 2 . О. О. Житний визначає звільнення від кримінальної 
відповідальності як дострокову форму припинення кримінально-
правових відносин, яке відбувається до початку реалізації кримінальної 
відповідальності 3 . На думку Ю. В. Бауліна, під звільненням від 
кримінальної відповідальності слід розуміти передбачену законом 
відмову держави від застосування до особи, яка вчинила злочин, 
обмежень її певних прав і свобод, визначених КК України4. На думку 
О. Р. Михайленка, поняття «звільнення від кримінальної 
відповідальності» можна розглядати як поблажливе зважання держави 
на позитивну посткримінальну поведінку особи, що робить 
недоцільним постановления обвинувального вироку та засудження 
особи, яка вчинила злочин. При звільненні від відповідальності до 
винної особи не застосовується покарання, вона не обмежується в 
правах та свободах і вважається такою, що не має судимості5. 

Наведені визначення звільнення від кримінальної 
відповідальності, в основному, відображають розуміння авторами 
сутності та визначення поняття кримінальної відповідальності. 

Отже, застосування інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності спрямоване на звуження меж кримінально-правової 
репресії для стимулювання виправлення засудженого, адаптації його 
до норм соціальної поведінки та вимог дотримання правопорядку. 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. проф. 

Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Правові джерела, 2002. – С. 254–255. 
2 Ніколаєнко Т. Б. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / Т. Б. Ніколаєнко. – К., 2008. – 20 с. 

3  Житний О. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у звязку з 
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Однією з головних рис цього інституту кримінального права є 
домінування принципу гуманізму. Соціальною обумовленістю 
інституту звільнення від кримінальної відповідальності є те, що далеко 
не завжди мета, якої прагне досягти держава, застосовуючи покарання 
та інші засоби кримінально-правового впливу, передбачені за вчинення 
кримінально караного діяння, може бути досягнута лише за допомогою 
реального їхнього призначення до винного. У деяких випадках, 
незважаючи на те, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння, 
доцільнішим для суспільства та її самої є звільнення від кримінальної 
відповідальності на підставах, визначених законом. 

Необхідність звільнення від кримінальної відповідальності 
обумовлюється зниженням небезпеки вчиненого злочину (перебіг 
тривалого часу після його вчинення, зміна соціально-політичної 
обстановки, у зв’язку з якою втрачається небезпека діяння, примирення 
з потерпілим та ін.), позитивна постзлочинна діяльність винного (явка з 
повинною, сприяння розкриттю і розслідуванню вчиненого злочину, 
давання правдивих показань, викриття співучасників, видача майна, 
одержаного злочинним шляхом, сприяння в розкритті інших злочинів, 
усвідомлення небезпеки злочинної поведінки і щире каяття у 
вчиненому, відшкодування заподіяної злочином шкоди), суттєва зміна 
обстановки. Усі ці обставини свідчать про те, що в певній ситуації за 
наявності формальних підстав для притягнення до кримінальної 
відповідальності є також всі умови для звільнення від неї. З 
урахуванням зазначених факторів реальне застосування покарання в 
такому разі втрачає свій сенс. З цієї причини тут може бути порушено 
питання про звільнення винного від кримінальної відповідальності. 

Слід також враховувати, що за своїм змістом норми, які 
передбачають можливість звільнення від кримінальної 
відповідальності, багато в чому є заохочувальними, спонукаючи 
суб’єкта злочинної діяльності до правомірної поведінки. Так, у разі 
дійового каяття (ст. 45 КК), примирення з потерпілим (ст. 46 КК) 
винний має компенсувати заподіяну злочином шкоду. Звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 
(ст. 49 КК) припускає нездійснення винним дій, спрямованих на 
ухилення від слідства чи суду. В іншому разі строки давності 
припиняються. 

Таким чином, звільнення від кримінальної відповідальності – це 
незастосування відносно особи, винної у вчиненні кримінально караного 
діяння, негативних правових наслідків, передбачених законом за його 
вчинення, завдяки втраті чи істотного зниження суспільної небезпеки 
діяння чи особи, яка його вчинила, про що свідчить її посткримінальна 
поведінка. 

Звільнення від кримінальної відповідальності можливо тільки в 
тому разі, якщо маються передумови для притягнення особи до 
відповідальності за вчинення кримінально протиправного посягання. 
Це означає, що суб’єкт вчиняє певне суспільно небезпечне діяння, що 
містить всі ознаки складу кримінального правопорушення, 
передбаченого Особливою частиною ЗУпКВ. Зазначене діяння 
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об’єктивно є суспільно небезпечним і заподіює істотну шкоду 
охоронюваним законом суспільним відносинам. З цієї причини в 
такому разі наявний юридичний факт для початку реалізації 
кримінальної відповідальності. Однак якщо при цьому є обставини, які 
свідчать про те, що особа чи вчинене нею кримінально каране діяння 
втратили суспільну небезпеку, завдяки чому мета кримінальної 
відповідальності може бути досягнута без її застосування, то винний 
може бути звільнений від реалізації примусових заходів. 

Необхідно зазначити, що звільнення від кримінальної 
відповідальності не можна ототожнювати з тими випадками, коли 
особа не піддається впливу негативних кримінально-правових 
наслідків завдяки відсутності підстав для їхнього застосування. Сюди 
відносяться випадки, коли особа заподіює шкоду охоронюваним 
ЗУпКВ суспільним відносинам, але вчинене не кваліфікується як 
кримінальне правопорушення. Наприклад, вчинення діяння 
малолітньою чи неосудною особами або заподіяння шкоди при 
наявності обставин, що виключають злочинність діяння: необхідна 
оборона, крайня необхідність тощо. Також не може бути піддана 
кримінальній відповідальності особа, яка формально вчинила злочинне 
діяння, що фактично не є злочином, завдяки відсутності суспільної 
небезпеки (ч. 2 ст. 11 КК). Відсутність матеріальної ознаки злочину – 
суспільної небезпеки виключає злочинність діяння, у силу чого особа, 
яка його вчинила, не звільняється від кримінальної відповідальності, а 
взагалі не підлягає притягненню до неї. 

Залежно від підстав і передумов застосування, ЗУпКВ виділяє такі 
види звільнення від кримінальної відповідальності: 1) у зв’язку з 
дійовим каяттям (сг. 45 КК); 2) у зв’язку з примиренням винного з 
потерпілим (ст. 46 КК); 3) у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 
47 КК); 4) у зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48 КК); 5) у зв’язку із 
закінченням строків давності (ст. 49 КК); 6) неповнолітнього із 
застосуванням примусових заходів виховного впливу (ст. 97 КК). 

Крім загальних видів можливого звільнення від кримінальної 
відповідальності, закон передбачає за наявності певних підстав 
спеціальні види обов’язкового звільнення від кримінальної 
відповідальності за вчинення деяких злочинів, що виписані в 
Особливій частині Кодексу, зокрема ч. 5 ст. 1102, ч. 2 ст. 111, ч. 2 
ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 2583, 
ч. 4 ст. 2585, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 
ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 3211, ч. 5 ст. 354, ч. 5 ст. 3683, 
ч. 5 ст. 3684, ч. 5 ст. 369, ч. 4 ст. 401 КК України. 

Правовим наслідком звільнення від кримінальної відповідальності 
є повне і беззастережне припинення всіх негативних наслідків, що 
могли би бути застосовані за вчинення злочину. З ухваленням рішення 
про звільнення від кримінальної відповідальності, з винного знімається 
обов’язок перетерпіти передбачені законом обмеження правового 
статусу. У тому випадку, якщо кримінальна відповідальність уже 
почала реалізовуватися, особа звільняється від її подальшого 
виконання. 
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Однак слід зазначити, що звільнення від кримінальної 
відповідальності є нереабілітуючою обставиною і не означає 
виправдання особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. 
Звільнення від кримінальної відповідальності не тотожне припиненню 
кримінального провадження. Останнє має місце і за умови 
неможливості реалізувати існуючі кримінально-правові відносини. Це 
може бути, зокрема, за таких умов, як смерть винної особи чи її 
психічне захворювання, або за умов скасування того закону, за яким 
була у свій час засуджена особа. 

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності слугує, у 
першу чергу, меті підвищення ефективності засобів кримінально-
правової охорони суспільних відносин. Дієвість механізму правового 
регулювання залежить не стільки від суворості заходів, що є його 
структурними елементами, скільки від можливості здійснити всебічний 
вплив особливо на того винного, хто вперше вчинив злочинне діяння. 
Усе це обумовлює обґрунтовану доцільність звільнення особи від 
відповідальності, порівняно із застосуванням до нього примусових 
заходів, якщо при цьому є підстави вважати, що мета кримінальної 
відповідальності може бути досягнута іншим шляхом. 

Слід також зазначити, що у разі втрати суспільної небезпеки 
винного, застосування до нього кримінальної відповідальності стає не 
тільки недоцільним, але й безглуздим. У цьому випадку реалізація 
кримінальної відповідальності зі справедливого та обґрунтованого 
примусового заходу фактично перетворюється в розправу над особою, 
в особистості якої уже відбулися позитивні зміни, що виразилися в 
переорієнтації негативних поглядів і установок на соціально позитивні 
чи нейтральні. 

Складовою мети інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності є оптимізація правозастосовного процесу притягнення 
особи до кримінальної відповідальності і безпосередньої її реалізації. 
Сьогодні, в умовах значного зростання темпів злочинності, система 
кримінальної юстиції явно перевантажена. У зв’язку з цим, звільнення 
від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини і не 
представляють підвищеної суспільної небезпеки, коли їхня причетність 
до них очевидна, дає змогу почасти розвантажити апарат органів 
досудового розслідування. Це сприяє концентруванню на більш 
небезпечних і складних у розслідуванні діяннях. З економічної точки 
зору наявність інституту звільнення від кримінальної відповідальності 
також уявляється виправданою, тому що як досудове розслідування, 
так і стадія судового розгляду кримінального провадження вимагають 
істотних фінансових витрат, у багатьох випадках набагато більших, ніж 
шкода, безпосередньо заподіяна самим злочином. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, 
передбачених законом, здійснюються виключно судом. Порядок 
звільнення від кримінальної відповідальності визначається 
кримінальним процесуальним законом. ЗУпКВ передбачає певні 
підстави та умови, за наявності яких особа, яка вчинила злочин, в 
одному випадку звільняється (статті 45, 46, 49 КК України), в іншому – 
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може бути звільнена (статті 47, 48 КК) від кримінальної 
відповідальності. Крім того, ч. 1 ст. 97 передбачає звільнення від 
кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру, а в окремих нормах 
Особливої частини КК – звільнення особи від відповідальності за 
вчинення діяння, яке містить склад конкретного злочину (ці випадки 
передбачені в частинах деяких статей КК. Так, у ч. 5 ст. 1102 КК 
зазначено, що особа, крім керівника організованої групи, звільняється 
від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, 
якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину 
добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого 
наділена законом правом повідомляти про підозру, про відповідну 
незаконну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або 
запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого 
сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину. 

Залежно від розташування в нормах Загальної та Особливої частин 
КК України (тобто структури самого КК) очевидним є поділ видів 
звільнення від кримінальної відповідальності на загальні та спеціальні, 
які ми розглянемо у межах цієї теми, хоча в науці кримінального права 
існують й інші класифікації1.  

 
16.2. Загальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності  
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

дійовим каяттям. Відповідно до ст. 45 КК, особа, яка вперше вчинила 
злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої 
тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної 
відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, 
активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані 
збитки або усунула заподіяну шкоду. 

Серед інших видів звільнення від кримінальної відповідальності 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям уперше передбачено в Загальній частині КК у ст. 45. Таке 
звільнення слугує розкриттю вчинених злочинів і, головне, максима-
льно можливому усуненню чи пом’якшенню наслідків злочину. 

Дійове каяття слід відрізняти від добровільної відмови. Перше 
можливо тільки після закінчення злочину, у той час, як добровільна 
відмова від злочину полягає в припиненні особою готування до 
злочину або припиненні дій (бездіяльності), безпосередньо 
спрямованих на вчинення злочину, якщо особа усвідомлювала 
можливість доведення злочину до кінця. Якщо відмова добровільна і 
остаточна, то кримінальна відповідальність особи, яка його вчинила, 
неможлива. Вона несе таку відповідальність лише в тому разі, якщо 
фактично вчинене нею діяння містить інший склад злочину (ст. 17 КК). 

                                                 
1 Див.: Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. 

посіб.] / В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 422–424. 
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Юридичним фактом для реалізації розглядуваного виду 
звільнення від кримінальної відповідальності викладена в ст. 45 КК 
достатньо чітко – дійове каяття особи, яка вперше вчинила злочин 
невеликої тяжкості, що карається за законом позбавленням волі на 
строк до двох років, або іншим, більш м’яким покаранням за винятком 
основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або необережного 
злочину середньої тяжкості, тобто злочину, за вчинення якого 
передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 
десяти тисяч НМДГ або позбавлення волі на строк від двох до п’яти 
років, крім корупційних злочинів. Такою, яка вчинила злочин уперше, 
вважається особа, яка раніше не вчиняла злочинів або раніше вчинила 
злочин, що вже втратив правове значення (судимість знята або 
погашена). Вчинення триваючого або продовжуваного злочину, двох 
або більше злочинів невеликої тяжкості, які утворюють сукупність (за 
винятком реальної), не може бути перепоною для застосування ст. 45 
КК1. У примітці до ст. 45 КК України зазначено, що корупційними є 
злочини, передбачені ст. 191, ст. 262, ст. 308, ст. 312, ст. 313, ст. 320, 
ст. 357, ст. 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим 
становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 3641, 
3652, 368–3692 КК. 

Поняття «дійове каяття» не визначено в законі. Однак зі змісту ст. 
45 КК випливає, що дійове каяття – це активна поведінка особи після 
вчинення нею злочину, що характеризується щирим каяттям, активним 
сприянням розкриттю злочину і повним відшкодуванням завданих нею 
збитків або усуненням заподіяної шкоди. Отже, «дійове каяття» 
включає в себе три складові, а саме: 1) щире каяття – це відверте, 
неприховане визнання особою своєї вини, відчуття відповідальності за 
вчинене та бажання виправити ситуацію, що склалася. Але слід 
зазначити, що на практиці при встановленні щирого каяття особи, яка 
вчинила злочин, виникають суттєві труднощі. З приводу цієї проблеми 
М. Є. Григор’єва дійшла висновку, що «зазначене поняття підвищує 
ризик помилок і порушень закону, знижує ефективність реалізації ст. 
45 КК», і тому вона пропонує замінити щире каяття явкою з 
повинною2. На нашу думку, ця зміна була б доречною; 2) активне 
сприяння розкриттю злочину – це добровільні дії особи, спрямовані на 
надання допомоги правоохоронним органам у встановленні всіх 
обставин кримінального провадження, а також причетних до нього 
осіб; 3) повне відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної 

                                                 
1  Див: Абзац 2 п. 3 Постанови ПВСУ«Про практику застосування судами 

України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» 
від 23.12.2005 № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 13–16. 

2 Григор’єва М. Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку 
з її дійовим каяттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / М.Є. Григор’єва. – Х, 2007. – 20 с. 

 363 

шкоди – добровільне задоволення в повному об’ємі обґрунтованих 
претензій потерпілого, які обумовлені вчиненням злочину. 
Відшкодування збитків, що завжди мають певне майнове вираження і 
обчислюються в грошовому еквіваленті, передбачає відновлення тих 
майнових прав і благ, яких був позбавлений потерпілий внаслідок 
вчинення злочину. Усунення шкоди – це компенсація будь-яких 
моральних чи фізичних втрат, яких зазнала потерпіла особа в 
результаті вчинення злочину. Такі дії (відшкодування збитків або 
усунення шкоди) може бути здійснено не тільки винним, а й іншими 
особами (батьками неповнолітнього, родичами, близькими тощо). Але 
важливо, щоб ініціатива щодо такого відшкодування виходила саме від 
імені особи, яка вчинила злочин, і вона об’єктивно не мала можливості 
зробити це особисто (внаслідок відсутності власних коштів, 
перебування під вартою). 

За наявності всіх цих складових особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, а відсутність хоча б однієї із зазначених 
складових дійового каяття виключає звільнення особи від кримінальної 
відповідальності за ст. 45 КК. Виняток можуть становити лише 
випадки вчинення злочину чи замаху на нього, внаслідок яких не 
заподіяно шкоду або не завдано збитків1. 

Таким чином, цей вид звільнення від кримінальної 
відповідальності є безумовним, оскільки рішення про нього 
приймається остаточно і не ставиться в залежність від подальшої 
поведінки особи, та обов’язковим (імперативним), тобто за наявності 
всіх обставин, описаних у ст. 45 КК, застосування цього виду 
звільнення є обов’язком суду. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
примиренням винного з потерпілим. У ст. 46 КК передбачено, що 
особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний 
злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим 
та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
примиренням винного з потерпілим є новим для ЗУпКВ. Раніше 
потерпілий від злочину не міг вимагати відшкодування заподіяної 
шкоди від винного. Це здійснювалося лише через державну (публічну) 
владу2. У КПК України існує норма, відповідно до якої кримінальні 
провадження порушуються лише за скаргою потерпілого щодо 
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 477 КПК, за 
правилами, встановленими нормами глави 36 «Кримінальне 
провадження у формі приватного обвинувачення» КПК України. 
Перелік кримінальних правопорушень, встановлений ст. 477 КПК, 

                                                 
1 Див.: Абзац 3 п. 3 Постанови ПВСУ «Про практику застосування судами 

України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» 
від 23.12.2005 № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 13–16. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 222–223. 
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достатньо великий – це правопорушення, передбачені: ч. 1 ст. 122, 
ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 129, ст. 132, ч. 1 ст. 133 КК України тощо. 
КК та КПК України надали розглядуваному виду звільнення від 
кримінальної відповідальності не лише кримінально-правового 
характеру, але й риси приватно-кримінального права1.  

Результати примирення винного з потерпілим можуть бути 
враховані: при закритті кримінального провадження на підставі ч. 3 ст. 
288 КПК України у разі примирення потерпілого і обвинуваченого 
(підозрюваного); як обставина, що пом’якшує покарання під час 
винесення вироку (п. 2 ч. 1 та ч. 2 ст. 66 КК), сприяє призначенню 
більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК); при 
призначенні покарання та прийнятті рішення про звільнення 
обвинуваченого (підсудного) від покарання з випробуванням (ст. 75 
КК) 2 . Проте призначення покарання за наявності обставин, що 
пом’якшують покарання, не буде застосовуватись за вчинення злочинів 
невеликої та середньої тяжкості, оскільки підстави звільнення від 
кримінальної відповідальності у цих випадках є менш вибагливими до 
змісту посткримінальної поведінки особи (ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ч. 1 
ст. 97 КК України тощо)3.  

У ст. 46 КК закріплюється позитивна, соціально схвалювана 
поведінка, тобто примирення з потерпілим та відшкодування завданих 
збитків або усунення заподіяної шкоди. Безпосередньо звільнення від 
кримінальної відповідальності є поступкою, тобто заключною 
складовою цієї норми, своєрідним «антиподом» санкції (Г. О. Усатий), 
є проявом заохочувального методу кримінально-правового 
регулювання, перевага якого перед каральним полягає у досягненні 
бажаного результату більш гуманними засобами і меншими зусиллями 
за наявності значної економії репресії4. 

Відповідно до ст. 46 КК звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим є 
обов’язковим за наявності підстави, пов’язаної з позитивною 
посткримінальною поведінкою, яка полягає у примиренні особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння, з потерпілим. Умовами такого 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 223. 
2  Див.: Мандриченко Ж. В. Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з примиренням винного з потерпілим : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук: спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / Ж. В. Мандриченко. – О., 2007. – 17 с. 

3 Хряпінський П. В. Відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної 
шкоди як константа позитивної посткримінальної поведінки особи / 
П. В. Хряпінський // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 9 (4). – 
С. 101–107. 

4  Див.: Ященко А. М. Примирення з потерпілим у механізмі кримінально-
правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 
спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / А. М. Ященко. – К., 2006. – 20 с. 
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звільнення є: 1) особа вчинила злочин вперше; 2) вчинений злочин (за 
класифікацією, що дана в ст. 12 КК) належить до умисних злочинів 
невеликої тяжкості або необережних злочинів середньої тяжкості. 
Особливістю вчиненого злочину в розглядуваному випадку є 
обов’язкова наявність потерпілого, яким може бути лише фізична 
особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду і 
яку визнано потерпілим відповідно до ч.ч. 2 і 3 ст. 55 КПК України; 
3) має місце примирення винного з потерпілим (потерпілими); 4) винна 
особа відшкодувала потерпілому завдані злочином збитки або усунула 
заподіяну шкоду. Відшкодування збитків – надання компенсації 
потерпілому шляхом виплати грошової вартості збитку, передача свого 
майна в натурі або наданні іншого майнового еквіваленту. Усунення 
заподіяної шкоди – це ліквідація наслідків злочину в натуральному 
вигляді, що, зазвичай, виникає тоді, коли у винного недостатньо коштів 
для відшкодування заподіяної шкоди, але він може власними силами 
усунути збитки. На практиці виникають питання про можливість 
звільнення від відповідальності за умовами угоди між потерпілим і 
винним, коли відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної 
шкоди відкладається на майбутнє. Так, особа готова відшкодувати 
потерпілому заподіяну шкоду, але завдяки своєму матеріальному 
становищу чи з якихось інших причин не в змозі зробити це відразу. 
Вона пропонує виконати певні зобов’язання поступово, скажімо, 
визначеними частками протягом узгодженого строку, оформивши свої 
майнові взаємини з потерпілим у формі угоди про примирення. Або 
особа, яка вчинила злочин, пропонує потерпілому відновити знищене 
майно власними силами за певний час. В цих випадках сторони 
укладають мирову угоду, де визначають порядок відшкодування 
збитків. Закриття кримінального провадження і звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням повинні 
допускатись і тоді, коли шкода ще реально не відшкодована, але 
сторони кримінально-правового конфлікту уклали угоду, де 
передбачили порядок її відшкодування1.  

Примирення означає прощення потерпілим особи, яка вчинила 
злочин і заподіяла йому шкоди. Воно має бути добровільним 
волевиявленням потерпілого без застосування до нього примусу. 
Відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної шкоди є 
невід’ємною частиною примирення, а не окремим, відірваним від нього 
явищем. Так, ПВСУ в абз. 4 п. 4 Постанови «Про практику 
застосування судами Укаїни законодавства про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності» зазначив, що звільнення винної особи 
від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв’язку з 
примиренням із потерпілим можливе тільки в разі відшкодування 

                                                 
1 Хряпінський П. В. Відшкодування завданих збитків або усунення заподіяної 

шкоди як константа позитивної посткримінальної поведінки особи / 
П. В. Хряпінський // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 9 (4). – 
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завданих збитків або усунення заподіяної шкоди 1 . Відшкодування 
шкоди потерпілому у кримінальному провадженні у формі приватного 
обвинувачення може відбуватися на підставі угоди про примирення 
або без неї (ст. 479 КПК України). 

Таким чином, цей вид звільнення від кримінальної 
відповідальності є безумовним та обов’язковим, і тому суд має 
здійснювати його за правилами, встановленими ст. 285–289 КПК. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
передачею особи на поруки. Відповідно до ст. 47 КК особу, яка 
вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім 
корупційних злочинів, та щиро покаялася, може бути звільнено від 
кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу 
підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, 
що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру 
колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не 
порушуватиме громадського порядку. 

Юридичним фактом для звільнення особи від кримінальної 
відповідальності зв’язку з передачею її на поруки є її щире каяття у 
вчиненому злочині. Воно передбачає щирий жаль за вчинений злочин і 
засудження своєї поведінки, а також це каяття повинно бути 
підтверджено дієвою поведінкою винної особи, тобто ця особа повинна 
публічно визнати свою вину, сприяти розкриттю і розслідуванню всіх 
обставин кримінального провадження та добровільно відшкодувати 
завдану шкоду. 

Умовами цього виду звільнення від кримінальної відповідальності 
є: 1) вчинення особою злочину вперше. З проводу цієї умови 
Т. Б. Ніколаєнко зазначила, що було б доцільним установити у КК 
України пряму заборону щодо повторної можливості звільнення від 
кримінальної відповідальності осіб, раніше звільнених від 
кримінальної відповідальності за вчинення злочину 2 ; 2) вчинений 
вперше злочин має бути невеликої або середньої тяжкості та не 
належити до корупційних злочинів (див. примітку до ст. 45 КК 
України); 3) клопотання колективу підприємства, установи чи 
організації про передачу на поруки особу, яка вчинила вищезазначений 
злочин. Таке клопотання може бути ініційоване керівництвом 
колективу або його членів, винним або членами його сім’ ї, слідчим, 
прокурором або судом. Особа, яка ініціює передачу на поруки особу, 
яка вчинила вищезазначений злочин, повідомляє збори колективу про 
характер суспільно небезпечного діяння та обставини його вчинення. 

                                                 
1 Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 

особи від кримінальної відповідальності : Постанова ПВСУ від 23.12.2005 № 12 // 
Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 13–16. 

2  Ніколаєнко Т. Б. звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 
передачею особи на поруки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук: спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / Т. Б. Ніколаєнко. – К., 2008. – 20 с. 
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Рішення про клопотання перед судом про передачу особи на поруки 
приймають загальні збори колективу, які беруть на себе зобов’язання 
виховати в особи повагу до закону, а також дотримання громадського 
порядку. Про прийняте рішення вказується у відповідному документі – 
наприклад, у протоколі.  

Розглянувши клопотання трудового колективу і дійшовши 
висновку, що виправлення винного можливе в такому колективі, та 
отримавши згоду підозрюваного на звільнення від кримінальної 
відповідальності зв’язку з передачею її на поруки, прокурор складає 
клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без 
проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його 
до суду. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та 
звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної 
відповідальності і передає його на поруки колективу.  

Цей вид звільнення застосовується з певним законодавчим 
застереженням, а саме: особа протягом року після передачі її на поруки 
виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного 
характеру і не порушуватиме громадського порядку. У разі порушення 
цих вимог відносно особи реалізується кримінальна відповідальність за 
вчинений нею злочин. А якщо ця особа, яку передано на поруки, 
протягом одного року вчинить новий злочин, то їй має бути 
призначено покарання за правилами, встановленими щодо 
множинності злочинів. Отже, остаточне звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки вважається з 
моменту успішного проходження такою особою іспитового строку, а 
не з моменту винесення ухвали суду.  

Таким чином, звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з передачею особи на поруки є умовним, факультативним (таке 
звільнення від кримінальної відповідальності є правом, а не обов’язком 
суду, тобто необов’язковим) та суб’єктивним (можливість його 
застосування за умови позитивної посткримі-нальної поведінки особи). 
І тому, маємо підкреслити, що звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки має певну 
специфічність, а саме: активна участь громад-ськості (тобто колективу 
підприємства, установи чи організації) у досягненні позитивних змін в 
соціальній поведінці особи. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі 
зміною обстановки. На підставі ст. 48 КК «особу, яка вперше вчинила 
злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, 
може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде 
визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни 
обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або 
ця особа перестала бути суспільно небезпечною». Загальний 
юридичний факт для звільнення особи, яка вчинила злочин, від 
кримінальної відповідальності можна визначити як недоцільність її 
реалізації в новій обстановці, в якій або вчинене особою кримінально 
каране діяння або сама винна особа перестали бути суспільно 
небезпечними. При цьому у ст. 48 КК сформульовані два самостійні, 
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хоча і подібні юридичні факти для звільнення від кримінальної 
відповідальності: 1) втрата діянням характеру суспільно небезпечного; 
2) втрата особою суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки. 
Іноді у літературі не приділяється належної уваги розмежуванню цих 
юридичних фактів, тому поняття зміни обстановки тлумачиться дещо у 
спрощеному вигляді1. Разом з тим їхній зміст суттєво різниться. 

Зміна обстановки щодо втрати діянням характеру суспільно 
небезпечного у широкому розумінні означає глибокі зміни в 
соціальних, економічних, політичних, духовних, міжнаціональних, 
воєнних, міжнародних, природних, організаційних, виробничих та 
інших умовах життя суспільства в масштабі всієї країни або її великого 
регіону. Ці зміни впливають і на громадську правосвідомість, що в 
нових умовах не сприймає як суспільно небезпечне діяння, вчинене в 
іншій обстановці, коли становило значну небезпеку для суспільства. 
Зміна обстановки повинна бути настільки значною, що під її впливом 
втрачається суспільна небезпека не якогось конкретного злочину, а 
всіх злочинів даного виду, тобто відпадає типовий ступінь суспільної 
небезпеки певної категорії діянь, передбачених законом про 
кримінальну відповідальність2. Так, після скасування в Україні чи її 
окремих місцевостях воєнного чи надзвичайного стану, що особливо 
актуально на тлі останніх подій, втрачають суспільну небезпеку діяння, 
визнані злочинними в умовах воєнного чи надзвичайного стану.  

При цьому ПВСУ розрізняє зміну обстановки й у вузькому 
розумінні, що стосується об’єктивних (зовнішніх) змін умов життя, в 
яких перебувала особа на час вчинення злочину та які значною мірою 
позначались на її суспільній небезпечності. Для застосування ст. 48 КК 
необхідно встановити, що після вчинення певного злочину обстановка 
змінилася таким чином, що вчинене діяння вже не є суспільно 
небезпечним3.  

Утрата діянням характеру суспільно небезпечного зовсім не 
рівнозначна відсутності юридичного факту для реалізації кримінальної 
відповідальності. В момент вчинення діяння містило склад злочину, 
передбаченого КК України, а отже, і слугувало підставою для 
кримінальної відповідальності. Таке діяння не було малозначним і не 
підпадало під дію ч. 2 ст. 11 КК України. Оскільки ЗУпКВ не змінився 
і вчинене особою діяння продовжує формально залишатися 
кримінально протиправним, зберігається юридичний факт для 

                                                 
1 Советское уголовное право. Общая часть : [учеб.] / под ред. Г. А. Кригера, 

Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1988. – С. 270. 

2  Уголовная ответственность и ее реализация в деятельности органов 
внутренних дел : [учеб. пособ.] / под ред. Н. И. Загородникова. – М. : Изд-во 
МВШМ МВД СССР, 1987. – С. 53. 

3 Про практику застосування судами України законодавства про звільнення 
особи від кримінальної відповідальності : Постанова ПВСУ від 23.12.2005 № 12 // 
Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 13–16. 
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реалізації відносно особи, яка його вчинила, кримінальної 
відповідальності. Тому для застосування ст. 48 КК украй важливо 
встановити, у чому конкретно виразилася зміна обстановки і чому вона 
спричинила втрату діянням характеру суспільно небезпечного. 

Так, Ратнівським районним судом Волинської області від 26 
жовтня 2010 року громадянку К., яка не мала судимості, було звільнено 
від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК 
України на підставі ст. 48 КК України у зв’язку зі зміною обстановки, а 
провадження у справі закрито. Звільняючи особу від кримінальної 
відповідальності у звязку із зміною обстановки на підставі ст. 48 КК 
України, суд повинен зазначити, у чому полягала зміна обстановки, а 
саме, встановити не тільки те, яка обстановка існувала під час 
учинення злочину, а й те, в чому полягали її зміни на час розгляду 
справи, та навести конкретні дані, які б свідчили про зміну обстановки 
та втрату діянням чи особою суспільної небезпечності. Стаття 48 КК 
України не підлягає застосуванню з огляду лише на позитивні 
характеристики особи, яка вчинила злочин, визнання нею винуватості 
й каяття у вчиненому, якщо при цьому не було встановлено зміни 
обстановки. Зазначених вимог закону суд не дотримав. Зокрема, 
приймаючи рішення про звільнення гр. К. від кримінальної 
відповідальності на підставі ст. 48 КК України, суд указав, що вчинені 
гр. К. вперше злочини відносяться до невеликої та середньої тяжкості, 
вона добровільно відшкодувала шкоду, звільнена з посади голови 
дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 170 по закінченню 
терміну дії повноважень, характеризується позитивно, має на 
утриманні неповнолітню дочку дитину-інваліда та сина інваліда 
дитинства, тому підсудна підлягає звільненню від кримінальної 
відповідальності у звязку зі зміною обстановки, оскільки припинила 
бути суспільно небезпечною. Таким чином, суд не навів у постанові 
жодних обґрунтованих міркувань про те, у чому полягала зміна 
обстановки на час розгляду справи і які саме наслідки вона потягла 
утрату злочином суспільної небезпечності чи втрату гр. К. суспільної 
небезпечності, та у чому конкретно це виражено. У зв’язку з 
викладеним, постанову суду не можна визнати обґрунтованою, а тому 
вона підлягає скасуванню, а справа направленню на новий судовий 
розгляд, при якому необхідно врахувати вищевказане, доводи 
прокурора, викладені у касаційній скарзі, та прийняті законне та 
обґрунтоване рішення1. 

При втраті суспільної небезпеки особою, яка вчинила злочин, 
зміну обстановки слід розуміти більш вузько: вона стосується умов 
життя і діяльності особи в момент вчинення нею злочину. Досить часто 
про втрату небезпеки особою, що вчинила злочин, свідчать не тільки 

                                                 
1  Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 31 
травня 2011 року [електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/16147692. 
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об’єктивні умови її життя, але й її дійове каяття після вчинення 
злочину, а також її відповідальні поведінка і добросовісне ставлення до 
виконання своїх професійних обов’язків. Так, ПВСУ вказав на те, що 
особу можна визнати такою, що перестала бути суспільно 
небезпечною, у разі, якщо вона сама або обстановка навколо неї 
зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового 
злочину1. Подібні зміни обстановки можуть полягати, наприклад, у 
відстороненні винного від посади, з використанням якої був вчинений 
злочин; у призові особи на військову службу або за мобілізацією (у 
зв’язку з подіями на Сході України) і розриві зв’язків із криміногенним 
середовищем, під впливом якого був вчинений злочин; у припиненні 
подружніх відносин, ускладнення яких слугувало психологічною 
причиною злочину; у законослухняній і добропорядній поведінці 
протягом тривалого часу і т.п. 

Передумовою для звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки є вчинення особою вперше злочину 
невеликої або середньої тяжкості (ст. 12 КК). Закон надає можливість 
застосувати цей вид звільнення від кримінальної відповідальності до 
особи, яка перестала бути суспільно небезпечною на момент вирішення 
цього питання (після зміни тієї обстановки, в якій було вчинено 
злочин), а не на момент вчинення злочину. Цей вид звільнення є 
необов’язковим, тобто звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки є правом, а не 
обов’язком суду. Суд вирішує це питання в порядку, передбаченому ст. 
288 «Розгляд питання про звільнення від кримінальної 
відповідальності» КПК України. З урахуванням характеру вчиненого 
злочину, тяжкості заподіяної шкоди, часу, що минув з моменту його 
вчинення, а також важливості обставин, що свідчать про зміну 
обстановки і про втрату діянням характеру суспільно небезпечного та 
особою суспільної небезпечності. При цьому звільнення від 
кримінальної відповідальності буде остаточним і безумовним, тобто 
воно не залежить від наступної поведінки особи, звільненої від 
відповідальності, або від яких-небудь інших обставин і умов. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
закінченням строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності. Такий вид звільнення від кримінальної 
відповідальності пов’язаний із закінченням строків давності. Давність 
притягнення до кримінальної відповідальності – це проміжок 
визначеного законом строку, що минає з моменту вчинення злочину і 
до моменту набрання обвинувальним вироком суду законної сили. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
закінченням строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності не слід розглядати як прощення особи, яка вчинила 

                                                 
1 Абзац 5 п. 7 Постанови ПВСУ «Про практику застосування судами України 

законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 
23.12.2005 № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 13–16. 
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злочин, або полегкість до неї з боку держави. Справа в тому, що зі 
спливом тривалого часу після вчинення злочину суттєво 
ускладнюється досудове слідство, втрачають силу докази, забуваються 
чи спотворюються в пам’яті деталі злочину, що відомі свідкам, 
потерпілим, а також іншим учасникам кримінального провадження. 
Внаслідок цього об’єктивний розгляд судом кримінальних проваджень 
такої категорії та встановлення по них обставин злочину часто стає або 
ускладненим, або навіть неможливим. Крім того, якщо винна особа 
багато років після вчиненого вела законослухняний спосіб життя, не 
вчиняла нових злочинів, то це є підґрунтям для визнання її такою, що 
виправилася. Застосування до зазначеної особи кримінально-правових 
засобів впливу примусового характеру у цих випадках стає безглуздим. 

Відповідно до ст. 49 КК умовами звільнення особа, яка вчинила 
злочин, від кримінальної відповідальності є: 1) закінчення 
установленого законом такого строку: а) два роки – у разі вчинення 
злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш 
суворе, ніж обмеження волі; б) три роки – у разі вчинення злочину 
невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження 
або позбавлення волі; в) п’ять років – у разі вчинення злочину 
середньої тяжкості; г) десять років – у разі вчинення тяжкого злочину; 
д) п’ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину; 
2) відсутність обставин, що порушують перебіг строку давності. При 
дотриманні цих умов особа, яка вчинила злочин, підлягає звільненню 
від кримінальної відповідальності. На відміну від ст. 48 КК УРСР 1960 
р. законодавець уточнив правову природу звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, чітко 
встановив межі початкового і кінцевого моменту обчислення таких 
строків, а також передбачив можливість застосування такого 
звільнення до осіб, які вчинили злочин будь-якої категорії. Крім того, у 
ст. 49 чинного КК тривалість строків давності залежить від ступеня 
тяжкості вчинених злочинів і виду покарання. 

Строки давності обчислюються з дня вчинення злочину і до 
моменту набрання вироком законної сили. Відповідно до ч.ч. 1–4 ст. 
532 КПК України вирок або ухвала суду першої інстанції, ухвала 
слідчого судді, якщо інше не передбачено КПК України, набирає 
законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, 
встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі 
подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, 
набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної 
інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, 
вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді не набрала 
законної сили. Судові рішення суду апеляційної та касаційної 
інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з 
моменту їх проголошення. 

Згідно зі ст. 115 КПК України при обчисленні строків днями та 
місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, 
за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної 
психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які 
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обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи 
поміщення до відповідного медичного закладуобчисленні строків не 
беруться до уваги той день і та година, від яких починається строк. 
Тому перебіг строку давності необхідно обчислювати з нуля годин 
доби, що починається після дня вчинення злочину, і з 24 годин 
останньої доби строку давності. 

КК України, крім зупинення перебігу строку давності, зберіг його 
переривання, якщо до закінчення встановлених у ньому строків особа 
вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий 
злочин. Це зобов’язує провозастосовні органи в кожному конкретному 
випадку доводити, що в період перебігу строку давності особа не 
вчиняла зазначеного злочину. Обчислення давності в цьому разі 
починається з моменту вчинення нового злочину (ч. 3 ст. 49 КК), тобто 
частина строку давності, яка минула, втрачає своє значення. Строк 
давності починається заново, з моменту вчинення нового злочину і 
спливає самостійно, при цьому водночас і паралельно з моментом 
закінчення давності за вчинення нового злочину – строк давності за 
кожний з цих злочинів обчислюється самостійно з моменту вчинення 
нового злочину1. 

Крім того, обставиною, що порушує перебіг строку давності, 
визнається ухилення особи, яка вчинила злочин, від слідства або суду. 
У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з’явлення особи 
із зізнанням або її затримання. У такому разі особа звільняється від 
кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло 
п’ятнадцять років (ч. 2 ст. 49 КК). 

Ухилення від слідства або суду може виражатися в будь-яких 
умисних діях, спрямованих на уникнення від реалізації кримінальної 
відповідальності за вчинений злочин (виїзд в інше місце проживання в 
країні чи за кордоном, перехід на нелегальне становище). Сам факт 
ухиляння від слідства або суду може становити собою злочин (втеча 
особи з-під варти (ч. 1 ст. 393)). Оскільки цей вид ухилення 
супроводжується вчиненням нового злочину, то тут слід застосовувати 
положення про переривання перебігу давності (ч. 3 ст. 49), а не про 
зупинення перебігу давності (ч. 2 ст. 49)2. 

У контексті ст. 49 КК «особою, яка вчинила злочин, ухилилася від 
слідства або суду» є обвинувачуваний (підозрюваний), який, з метою 
уникнення кримінальної відповідальності, умисно приховує від органів 
досудового розслідування чи суду місце свого перебування. Відповідно 
до ст. 138 КПК якщо під час досудового розслідування 
місцезнаходження підозрюваного невідоме, то слідчий, прокурор 
оголошує його розшук. Про оголошення розшуку виноситься окрема 

                                                 
1  Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 

[підручник] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 229. 
2 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 2-е вид., перероб. та доп. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 128. 
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постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або 
вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо 
таке рішення приймається, відомості про що вносяться до ЄРДР. Не 
можуть розглядатися як такі, що ухиляються від слідства і суду особи, 
які хоча й переховуються після вчинення злочину, але органам 
досудового розслідування про їх не відомо як про осіб, які вчинили 
злочин.  

З дня винесення слідчим, прокурором постанови чи судом ухвали 
про розшук обвинувачуваного (підозрюваного) перебіг строку давності 
зупиняється. При обчисленні строків давності слід враховувати 
специфіку визначення початку їхнього плину при триваючих злочинах 
і продовжуваних злочинах. Строк давності при триваючих злочинах 
починається з моменту явки особи з повинної чи з дня його 
затримання. При продовжуваних злочинах строк давності 
обчислюється з моменту вчинення останнього діяння, що утворює 
злочин, який продовжується. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
закінченням строків давності відповідно до ст. 288 КПК є 
обов’язковим, за винятком випадку застосування давності, 
передбаченого ч. 4 ст. 49 КК1. Так, питання про застосування давності 
до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із 
законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується 
судом. Якщо суд, зазначається у ч. 4 ст. 49 КК, не визнає за можливе 
застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути 
призначено і замінюється позбавленням волі на певний строк. 

Виняток із загальних правил при застосуванні строку давності 
притягнення до кримінальної відповідальності становлять норми 
міжнародного права про незастосування строків давності до військових 
злочинців, які порушили закони та звичаї війни, та вчинили злочини 
проти миру та безпеки людства2 (ст.ст. 437–439), а також геноцид (ч. 1 
ст. 442) незалежно від часу вчинення зазначених злочинів. Крім того, 
законодавець до цього переліку додав всі злочини проти основ 
національної безпеки, передбачених у статтях 109–1141, до яких також 
не застосовується строк давності (ч. 5 ст. 49 КК). 

 
16.3. Спеціальні види звільнення від кримінальної 

відповідальності 
Підстави спеціальних видів звільнення від кримінальної 

відповідальності пов’язані з конкретними нормами Особливої частини 
КК або залежать від кримінально-правових ознак суб’єкта. Існування 

                                                 
1  Див.: Абз. 2 п. 8 Постанови ПВСУ «Про практику застосування судами 

України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» 
від 23.12.2005 № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 13–16. 

2  Класифікації злочинів, передбачених розділом ХХ КК, див.: Кримінальне 
право України. Особлива частина : [підруч.] / за ред. проф. В. В. Сташиса, 
В. Я. Тація. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 585. 
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спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності 
обумовлено необхідністю вибіркової реакції держави на певні злочини 
і категорії осіб, які їх учиняють. Виходячи з такого розуміння до 
спеціальних видів необхідно віднести звільнення від кримінальної 
відповідальності за нормами Особливої частини КК (ч. 5 ст. 1102, ч. 2 
ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121, ч. 2 ст. 255, ч. 
2 ст. 2583, ч. 4 ст. 2585, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, 
ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 3211, ч. 5 ст. 354, ч. 5 
ст. 3683, ч. 5 ст. 3684, ч. 5 ст. 369, ч. 4 ст. 401 КК України), а також 
звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із 
застосуванням примусових заходів виховного характеру за ст. 106 КК. 

Незважаючи на їх значну кількість, їх можна класифікувати 
залежно від мети, яку мають досягти норми про звільнення від 
кримінальної відповідальності, передбачені відповідними частинами 
статей Особливої частини КК. Оскільки передбачені КК підстави 
звільнення від кримінальної відповідальності є не механічним 
об’єднанням визначеної сукупності, а становлять собою певну систему. 
Їхня системність дає змогу не лише проаналізувати інтегративні 
властивості, а й виділити ознаки, що дають можливість певним чином 
класифікувати види звільнення від кримінальної відповідальності1. У 
межах групи норм, спрямованих на досягнення аналогічної мети, 
можна виокремити норми щодо підстав звільнення від кримінальної 
відповідальності, зміст яких відповідає механізму заподіяння шкоди 
об’єкту при вчиненні відповідного злочину2.  

До першої групи норм Особливої частини КК про звільнення від 
кримінальної відповідальності відносяться ч. 5 ст. 1102, ч. 2 ст. 111 і 
ч. 2 ст. 114 КК. Ці норми застосовуються при вчиненні середньої 
тяжкості, тяжких та особливо тяжких посягань на особливо важливі 
інтереси особи, суспільства та держави. Отже, вказані норми 
спрямовані на запобігання наслідків, що завдяки особливій важливості 
об’єкта і небезпеки способу посягання можуть виявитися тяжкими і 
непереборними, а ймовірність їхнього настання і виходу їх з-під 
контролю винного досить висока 3 . Вони встановлюють позитивні 
юридичні наслідки у вигляді звільнення від кримінальної 
відповідальності для осіб, які своєчасно припинили почате особливо 

                                                 
1 Наден О. В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за 

злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів : автореф. дис. на здобуття наук ступ. канд. юрид. наук : 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
О. В. Наден. – Х., 2003. – С. 7. 

2  Данилюк С. А. Вопросы освобождения от уголовной ответственности / 
С. А. Данилюк // Правоведение. –1987. – № 3. – С. 85–91. 

3 Симиненко А. Н. О необходимости совершенствования института деятельного 
раскаяния / А. Н. Симиненко // Проблемы применения современного уголовного 
законодательства России : материалы теоретического семинара. – Омск : Изд-во 
Ом. ВШМ МВД России, 1994. – С. 32–36. 
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небезпечне посягання на інтереси суспільства або держави і тим самим 
запобігли заподіянню шкоди, ліквідувати наслідки якої, ймовірно, було 
б неможливо не тільки самостійно, але й за допомогою державних 
органів. 

Застосування ч. 5 ст. 1102, ч. 2 ст. 111 і ч. 2 ст. 114 КК можливе 
тільки до закінчення злочинного посягання (а при державній зраді 
взагалі особа ніяких дій не може вчиняти), оскільки при виконанні всіх 
дій, спрямованих на заподіяння шкоди інтересам національній безпеці, 
розвиток причинового зв’язку виходить з-під контролю вшшого, шкода 
стає невідворотною, а звільнення від кримінальної відповідальності у 
цьому зв’язку при настанні тяжких наслідків є неможливим1. Тому, 
враховуючи великий ступінь суспільної небезпечності передбаченого 
ч. 1 ст. 111 злочину, законодавець спеціально передбачив для особи 
звільнення від відповідальності лише у разі, якщо вона не просто 
відмовилася від вчинення таких дій, а й надала відповідну інформацію 
органам державної влади, що може сприяти у розкритті злочинної 
діяльності інших осіб. У такому разі, навіть за готування до державної 
зради в усіх трьох формах, особа може бути звільнена від кримінальної 
відповідальності лише на підставі ч. 2 ст. 111 КК2. Однак як зазначає 
М. І. Хавронюк, якщо громадянин України, встановивши «зв’язок і 
отримавши відповідне злочинне завдання, не вчинив ніяких дій і 
добровільно відмовився від продовження реалізації свого наміру, то – 
незалежно від того, заявив він вказаним органам державної влади про 
вказаний зв’язок чи ні, – підстав для притягнення його до кримінальної 
відповідальності за ст. 111 немає»3, а кримінальне провадження має 
бути закрито відповідно до ч. 2 ст. 17 КК та п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК. 

Дещо по-інщому законодавець формулює підставу для звільнення 
особи від кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчинених 
з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж території або державного 
кордону України (ст. 1102 КК). У ч. 5 ст. 1102 КК зазначено, що особа, 
крім керівника організованої групи, звільняється від кримінальної 
відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона до 
повідомлення їй про підозру у вчиненні нею злочину добровільно 
заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого наділена 
законом правом повідомляти про підозру, про відповідну незаконну 
діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню 

                                                 
1 Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной части УК 

РФ. Уголовно-правовые и процессуальные аспекты : [уч. пособ.] / Н. В. Григорьев, 
Р. А. Сабитов. – Хабаровск : Изд-во Хабар. ВШ МВД РФ, 1993. – 67 c. 

2 Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія] / 
Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – С. 213. 

3  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : Юридична 
думка, 2007. – C. 248. 
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злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, 
що в її діях немає складу іншого злочину. 

У всіх розглядуваних випадках відшкодування шкоди не потрібно, 
оскільки з урахуванням необхідної в подібному випадку настання 
будь-яких наслідків виключає можливість звільнення від кримінальної 
відповідальності. Відповідно до ч. 2 ст. 114 КК звільняється від 
кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, 
передбачену частиною першою цієї статті, та добровільно повідомила 
органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих 
заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України. На 
перший погляд, створюється враження, що для звільнення від 
кримінальної відповідальності закон вимагає від винного своєчасно 
повідомити, а напевно, відповідним органам держави запобігти акту 
шпигунства, а визнає достатнім сприяння цьому, тобто прийняти всі 
залежні від особи заходи для запобігання шкідливих наслідків. Такий 
само підхід зафіксований і в ч. 5 ст. 1102 КК. Постає питання про 
можливість звільнення від кримінальної відповідальності в тому разі, 
якщо, незважаючи на заходи для запобігання шкоди, вона все ж таки 
була заподіяна. Якщо заподіяння шкоди відвернути неможливо, 
заохочення у вигляді звільнення від кримінальної відповідальності 
застосовано бути не може, що не виключає, утім, заохочення у вигляді 
пом’якшення покарання, оскільки підставою для такого заохочення 
може бути і невдала діяльність із запобігання шкідливих наслідків 
посягання. Так, Ю. В. Баулін зазначає, що у разі, якщо все ж таки 
внаслідок вжитих заходів не вдалося відвернути заподіяння шкоди 
інтересам України, повідомлення іноземця або особи без громадянства 
вказаним органам державної влади про шпигунство має бути враховане 
судом під час призначення покарання за вчинений злочин як 
обставина, що пом’якшує покарання1. 

Злочин, передбачений ст. 1102 КК, і злочин, передбачений ст. 114 
КК, можуть мати характер таких, що продовжуються, коли їхня 
об’єктивна сторона включає декілька епізодів фінансування і 
шпигунської діяльності, видачі державної таємниці чи іншої діяльності 
на шкоду зовнішньої складової національної безпеки України 
відповідно. Тому виникає питання: чи можливо застосування ч. 5 ст. 
1102 і ч. 2 ст. 114 КК у тому разі, якщо така діяльність носила тривалий 
характер?  

Отже, і в разі тривалої, багатоепізодної діяльності на шкоду 
національній безпеці України можливо застосування вказаних норм 
для запобігання подальшого заподіяння шкоди об’єкту. Доцільність 
звільнення від кримінальної відповідальності тут визначається тим, 
який із двох взаємовиключних результатів правозастосовної діяльності 
має пріоритет цінності. Запобігання заподіянню подальшої шкоди 
конституційному устрою, обороноздатності, територіальна 

                                                 
1 Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія] / 

Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – С. 218. 
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недоторканність і цілісніть, суверенітет держави, у деяких випадках 
вважається важливішою, ніж необхідність притягнення винного до 
кримінальної відповідальності. Одним з важливих критеріїв 
допустимості компромісу в подібних ситуаціях є умова про те, що 
шкода, яка вже заподіяна національній безпеці України, повинна бути 
меншою, ніж шкода, яку вдалося усунути. 

Наступна група норм, що передбачають компромісний шлях 
вирішення кримінально-правових конфліктів, – ч. 2 ст. 255, ч. 2 
ст. 2583, ч. 4 ст. 2585, ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, 
ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 3211 – спрямована на 
здійснення державно-правового контролю за найбільш латентними 
злочинами. Особливість цих злочинів полягає в тому, що вони не 
заподіюють безпосередньої шкоди особі. Механізм їхнього вчинення і 
суспільна небезпека полягають у створенні передумов для інших 
злочинів, пов’язаних зі створенням злочинної організації, 
терористичної групи чи терористичної організації, не передбачених 
законом воєнізованих або збройних формувань, незаконним обігом 
зброї, лікарських і фальсифікованих лікарських засобів, а також 
наркотиків. Мета інституту звільнення від кримінальної 
відповідальності, представленого цими нормами, виражається, в 
основному, у запобіганні вчиненню інших злочинних посягань1.  

Звільнення від кримінальної відповідальності при вчиненні 
злочинів, передбачених статтями 255, 2583, 2585 і 260 КК, здійснюється 
у вигляді сприяння інтересам протидії організованій злочинності і 
правосуддя. Відшкодування шкоди чи усунення заподіяної шкоди 
іншим способом непотрібно, оскільки ці злочини не пов’язані із 
заподіянням фізичної, майнової чи моральної шкоди. Підвищена 
ступінь латентності цих посягань саме і визначається відсутністю 
конкретного постраждалого чи іншого суб’єкта права, якому цим 
злочином заподіяна шкода 2 . Так, ч. 2 ст. 255 передбачає підставу 
звільнення від кримінальної відповідальності особи, крім організатора 
або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, 
передбаченого ч. 1 цієї статті, якщо вона добровільно заявила про 
створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її 
розкриттю. Аналогічно конструюється ч. 2 ст. 2583, у якій зазначено, 
що звільняється від кримінальної відповідальності за діяння, 
передбачене ч. 1 цієї статті, особа, крім організатора і керівника 
терористичної групи чи терористичної організації, яка добровільно 
повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну 

                                                 
1 Барков А. В. Уголовный закон и раскрытие преступлений / А. В. Барков. – 

Минск : Изд-во БГУ, 1980. – С. 58. 
2 Див.: Ивонин В. Ю. Освобождение от уголовной ответственности по нормам 

особенной части уголовного законодательства и его применение органами 
внутренних дел : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / 
В. Ю. Ивонин. – М., 1992. – 21 c. 
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діяльність, сприяла її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у 
зв’язку із створенням або діяльністю такої групи чи організації, якщо в 
її діях немає складу іншого злочину. У ч. 2 ст. 2583 юридичний факт 
для звільнення особи за фінансування тероризму сформульований так 
само, як і в ч. 5 ст. 1102 КК. Різниця між вказаними нормами полягає у 
вказівки в останніх випадках на відсутність в діях особи, яка 
звільняється від кримінальної відповідальності за участь у 
терористичній групі чи терористичній організації, а так само 
матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності 
терористичної групи чи терористичної організації, складу іншого 
злочину. 

Щодо ч. 6 ст. 260 КК слід зазначити, що відповідно до зазначеної 
норми звільнення особи від кримінальної відповідальності можливо 
лише за наявності двох умов: якщо вона добровільно вийшла з такого 
формування і повідомила про його існування органи державної влади 
чи органи місцевого самоврядування. Тут відбулася не добровільна 
відмова від злочину (статті 17 і 31 КК), а добровільне припинення 
участі в триваючому злочині. Якщо особа, яка перебувала у складі не 
передбаченого законом воєнізованого або збройного формування, 
добровільно вийшла з нього і повідомила про його існування органи 
державної влади чи місцевого самоврядування, але добровільно не 
здала органам влади зброю, вона звільняється від кримінальної 
відповідальності за ст. 260, але підлягає кримінальній відповідальності 
за ст. 263 КК 1 , тобто, за його незаконне збереження. Якщо зброя 
згодом була добровільно здана владі, то винний звільняється від 
кримінальної відповідальності відповідно до ч. 3 ст. 263 КК.  

У частині 6 ст. 260 КК не передбачено звільнення осіб, які 
керували не передбаченими законом воєнізованими або збройними 
формуваннями, займалися їх фінансуванням або постачанням зброї, 
боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, а також брали 
участь у складі таких формувань у нападі на підприємства, установи, 
організації чи на громадян2. Отже, текст ч. 6 ст. 260, як і ч. 2 ст. 255, 
ч. 2 ст. 2583 і ч. 4 ст. 2585 КК поширюється тільки на рядових учасників 
злочинних організацій, терористичних груп, не передбачених законом 
воєнізованих або збройних формувань. 

Частина 3 ст. 263, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321 і 
ч. 4 ст. 3211 КК передбачають звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку з вчиненням злочинів, пов’язаних з 
незаконним обігом наркотиків, сильнодіючих і фальсифікованих 
лікарських засобів та зброї. Підставою застосування цих норм є 
позитивна активність особи щодо реалізації інтересів правосуддя. 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [2-е вид., 

перероб. та доп.] / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 923. 

2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Юридична думка, 2007. – С. 743. 
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Наявність у діях винного добровільного здавання предметів злочину і 
наступного сприяння розкриттю злочину передбачається текстом 
зазначених норм. Відшкодування шкоди не потрібно, оскільки такі 
злочини не пов’язані безпосередньо з настанням реальних шкідливих 
наслідків. 

Перелік складових для підстави застосування ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 
3211 і ч. 4 ст. 307 КК є розширеним порівняно з ч. 3 ст. 263 КК, що 
передбачає звільнення від відповідальності за незаконні діяння зі 
зброєю. Сюди, крім добровільного здавання зазначених предметів, 
законодавець відніс активне сприяння розкриттю злочинів, пов’язаних 
з незаконним обігом наркотиків, психотропних речовин або їх 
аналогів, отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними 
або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих, 
фальсифікованих лікарських засобів, або викриття джерела їх 
придбання. Отже, в подібних випадках однією з підстав звільнення є 
сприяння розкриттю злочинів, учинених не тільки безпосередньо 
винним, але й інших злочинів, у тому числі вчинених іншими особами 
без його участі. Підтвердженням тому слугує вимога закону вказати 
джерело придбання предмету злочинів, пов’язаних з їх незаконним 
обігом. 

Аналогічно ч. 4 ст. 307 побудовані підстави звільнення від від-
повідальності, передбачені ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321 і ч. 4 ст. 3211 КК. 
Так, відповідно до ч. 4 ст. 311 КК особа, яка добровільно здала 
прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення 
наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх 
придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних із незаконним 
обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх 
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання (ч. 1 цієї статті). Згідно з ч. 5 ст. 321 особа, яка 
добровільно здала отруйні чи сильнодіючі речовини, що не є 
наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйні чи 
сильнодіючі лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або 
сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, 
звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, 
зберігання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними 
або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи сильнодіючих 
лікарських засобів, а також за вчинення таких дій без спеціального на 
те дозволу (ч. 1 цієї статті) щодо обладнання, призначеного для 
виробництва чи виготовлення отруйних чи сильнодіючих речовин, що 
не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних 
чи сильнодіючих лікарських засобів. 

Не можна не звернути увагу на особливу норму ЗУпКВ, якою 
встановлено, що особа, яка добровільно звернулася до лікувального 
закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від 
кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання 
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наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети 
збуту (ч. 4 ст. 309 КК). 

Підставою такого звільнення є: 1) добровільний характер 
звернення особи до лікувального закладу (зокрема, вимагається, щоб 
таке звернення не було пов’язане з її викриттям у вчиненні злочину); 
2) початок лікування особи від наркоманії 1 . Щоб бути складовою 
частиною підстави звільнення від кримінальної відповідальності, 
звернення до закладу охорони здоров’я має відповідати низці чітко 
визначених законом чи таких, що недвозначно випливають з нього, 
ознак: а) суб’єкт звернення – хворий на наркоманію. При цьому закон 
не вимагає, щоб факт хвороби на наркоманію був підтверджений 
медичним діагнозом на момент звернення такої особи за допомогою: 
б) добровільність звернення до медичного закладу закладу охорони 
здоров’я – це вибір особою за власною вільною волею варіанта 
поведінки, який полягає у зверненні до лікувального закладу при 
об’єктивній наявності та суб’єктивному усвідомленні особою 
можливості протилежного варіанта поведінки – не звертатися до такого 
закладу; в) зміст добровільного звернення звернення до медичного 
закладу. Прохання про лікування наркоманії може бути висловлене як 
безпосередньо, так і в опосередкованій формі; г) суб’єкт, якому 
адресовано таке звернення. У ч. 4 ст. 309 КК України цей суб’єкт 
названий як «лікувальний заклад», під яким розуміються підприємства, 
установи та організації, завданням яких є забезпечення різноманітних 
потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання медико-
санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і 
лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також 
виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних 
працівників. Основні види закладів охорони здоров’я називаються в ч. 
1 ст. 16 Основ, відповідно до якої до них належать санітарно-
профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, 
санаторно-курортні, аптечні, науково-медичні та інші заклади охорони 
здоров’я. Слід зауважити, що в разі звернення особи до лікувального 
закладу у зв’язку із викриттям її участі в цьому злочині, таке звернення 
вважається не добровільним, а вимушеним2. 

Особа визнається такою, що розпочала лікування від наркоманії, 
як у тих випадках, коли її поміщено в стаціонарний лікувальний 
заклад, так і тоді, коли її почали лікувати амбулаторно, а також, коли 
вона поставлена на чергу для госпіталізації 3 . Отже, наркозалежна 

                                                 
1  Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної 

відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів : [монографія] / О. В. Наден. – X. : Право, 
2003. – С. 166–183. 

2 Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : [монографія] / 
Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – С. 280. 

3 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 
С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – С. 718. 
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особа, яка звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування, 
вважається хворою і до неї, за певних обставин, може бути застосована 
спеціальна підстава звільнення від кримінальної відповідальності. А як 
щодо інших наркозалежних осіб, які не звернулися до лікувального 
закладу і не розпочали лікування? На думку законодавця, вони не є 
хворими, а тому в разі вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК 
України, не звільняються від кримінальної відповідальності1. 

У ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121, ч. 5 ст. 354, ч. 5 ст. 3683, ч. 5 ст. 3684, 
ч. 5 ст. 369 КК звільнення від кримінальної відповідальності пов’язано 
з наявністю ознак постзлочинної поведінки, спрямованої на 
забезпечення економічних інтересів держави, інтересів професійної 
діяльності, пов’язаної з наданням публічних посліг, державної служби 
(у тому числі в органах правосуддя). Особливістю механізму 
заподіяння шкоди при вчиненні злочинів, передбачених цими нормами, 
є те, що, незважаючи на наявність наслідків у вигляді заподіяної 
шкоди, конкретний потерпілий у структурі об’єкта відсутній. Подібні 
злочини посягають на інтереси нормальної діяльності державних 
організацій у цілому, не заподіюючи, як правило, серйозної 
матеріальної чи моральної шкоди безпосередньо конкретним 
громадянам. З цієї причини застосування ч. 5 ст. 369 КК не вимагає 
відшкодування шкоди чи усунення наслідків заподіяної шкоди іншим 
способом. Достатньо того, щоб особа до повідомлення їй про підозру у 
вчиненні нею злочину добровільно заявила про те, що сталося, органу, 
службова особа якого згідно із законом має право повідомляти про 
підозру 2 . Крім того, обов’язковою умовою розглядуваного виду 
звільнення від кримінальної відповідальності є те, що стосовно особи, 
яка пропонувала, обіцяла чи надала неправомірну вигоду, були вчинені 
дії щодо вимагання неправомірної вигоди. Необхідно врахувати, що 
звільнення осіб, які пропонують, обіцяють або надають неправомірну 
вигоду, від кримінальної відповідальності з мотивів добровільного 
повідомлення про такі дії не означає відсутності в діях цих осіб складу 
злочину. Тому вони не можуть визнаватися потерпілими і не вправі 
претендувати на повернення їм цінностей, переданих у вигляді 
неправомірної вигоди3.  

Частина 4 ст. 212 і ч. 4 ст. 2121 КК передбачають звільнення від 
кримінальної відповідальності при вчиненні злочинів, шкоду від яких 
винний може усунути самостійно і цілком. Сплативши відповідні 

                                                 
1 Див.: Митрофанов І. І. Протидія злочинності наркозалежних осіб у сфері 

наркообігу : [монографія] / І. І. Митрофанов. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих 
О.В., 2008. – 450 с. 

2 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [2-е вид., 
перероб. та доп.] / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 1238. 

3  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : Юридична 
думка, 2007. – С. 976. 
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платежі, від сплати яких якийсь час він ухилявся. При цьому слід 
зазначити, що латентний характер податкових злочинів вимагає 
розроблення ефективних організаційних і правових засобів, 
спрямованих на підвищення результативності їх розкриття. Тому 
відсутність у ч. 4 ст. 212 КК (а також у ч. 4 ст. 2121 КК) вимоги про 
активне сприяння особою розкриттю вчиненого нею злочину є 
недоліками зазначених норм1. Хоча така думка не є небезперечною, 
оскільки головним у цій нормі є саме сплата предметів злочину. 

Слід зауважити, що визначений у ч. 4 ст. 212 (ч. 4 ст. 2121) КК 
момент, який визначає своєчасність посткримінальної поведінки – «до 
притягнення до кримінальної відповідальності» може тлумачитися 
неоднозначно. Аналізуючи кримінально-правовий та кримінально-
процесуальний аспекти притягнення до кримінальної відповідальності, 
наукові позиції з цього питання та Рішення Конституційного Суду 
України від 27 жовтня 1999 р. № 1–15/99, А. І. Золотарьов доходить 
висновків, що граничний строк, у якому поведінка особи визнається 
підставою звільнення її від кримінальної відповідальності, вбачається 
таким, що містить низку недоліків як теоретичного, так і практичного 
характеру2. Саме тому необхідно уточнити зміст заохочувальних норм 
у ч. 4 ст. 212 та ч. 4 ст. 2121 КК шляхом заміни вказівки про 
«притягнення до кримінальної відповідальності» на «повідомлення 
особі про підозру». 

Близько до розглядуваної групи заохочувальних норм 
приєднується ч. 3 ст. 175 КК, в якій передбачено, що особа 
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення 
до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної 
плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати 
громадянам. Таке звільнення від кримінальної відповідальності 
пов’язано з наявністю ознак постзлочинної поведінки, спрямованої на 
забезпечення конституційних прав громадян. Особливістю механізму 
заподіяння шкоди при вчиненні злочину, передбаченого ст. 175 КК (на 
відміну від статей 212, 2121 КК), є те, що конкретні потерпілі у 
структурі об’єкта є. Так, потерпілими від злочину є фізичні особи, як 
носії конституційного права на заробітну плату, не нижчу від 
визначеної законом, і на своєчасне її отримання, а також права на 
соціальний захист, у т. ч. права на отримання пенсій та інших видів 
соціальних виплат. 

За змістом ч. 3 ст. 175 КК особа, яка вчинила безпідставну 
невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої 
законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, у тому числі й 
унаслідок нецільового використання коштів, призначених для таких 

                                                 
1 Золотарьов А. І. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання 

та його відбування за злочини у сфері господарської діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / А. І. Золотарьов. – К., 2008. – С. 12. 

2 Золотарьов А. І. Вказ. праця. – С. 13. 
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виплат (частини 1 і 2 ст. 175), звільняється від кримінальної 
відповідальності, якщо: 1) нею здійснена виплата заробітної плати, 
стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам; 
2) це зроблено до притягнення її до кримінальної відповідальності1. 

Недоліком цієї кримінально-правової норми є те, що законодавець 
як складову підстави звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 
3 ст. 175 КК визначає строк сплати – «до притягнення особи до 
кримінальної відповідальності». У зв’язку з дискусійністю цього 
питання в науці кримінального права і невизначеністю моменту 
притягнення особи до кримінальної відповідальності у законодавстві 
України про кримінальну відповідальність слід у всіх нормах 
Особливої частини КК (ч. 4 ст. 212, ч. 4 ст. 2121, ч. 3 ст. 175 КК) 
вказати, що «до повідомлення особі про підозру» вона має зробити 
необхідні виплати. 

До цієї групи також дуже близька норма, що передбачена ч. 4 
ст. 289 КК, згідно з якою звільняється від кримінальної 
відповідальності судом особа, яка вперше вчинила дії, передбачені 
цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння 
транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи 
погрозою застосування такого насильства), але добровільно заявила 
про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб 
власнику і повністю відшкодувала завдані збитки. 

Ця норма є практичним втіленням дійового каяття, передбаченого 
ст. 45 КК. Однак на відміну від положення, що міститься в останній, 
від особи, яка вперше вчинила злочин, передбачений ст. 289 КК, 
законодавець не вимагає щиро покаятися. Крім того, ст. 45 КК 
застосовується лише за вчинення вперше злочину невеликої тяжкості 
або необережний злочин середньої тяжкості, а злочин, передбачений ч. 
1 ст. 289 КК, є умисним злочином середньої тяжкості, ч. 2 ст. 289 КК – 
умисним тяжким, а ч. 3 ст. 289 КК – навіть особливо тяжким. Спільною 
ж є вимога щодо повного відшкодування завданих збитків. При 
вирішенні питання про те, чи були збитки реальними, необхідно 
виходити з положень п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України, де 
зазначено, що такими збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі 
знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, що вона зробила 
або мусить зробити для відновлення свого порушеного права2. 

Окремою групою норм, що передбачають спеціальні види 
звільнення від кримінальної відповідальності, є заохочувальні норми 
ЗУпКВ, метою яких є вибіркова реакція держави на певні категорії 

                                                 
1  Кримінальне право України. Особлива частина : [підручник] / за ред. 

М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К. : Юридична думка, 2004. – С. 138. 
2  Див.: Абз. 2 п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини 
проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про 
адміністративні правопорушення на транспорті» від 23 грудня 2005 р. № 14 // 
Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 1. – С. 6–11. 
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осіб, які вчиняють злочини. Такими категоріями осіб є неповнолітні та 
військовослужбовці. 

Частина 4 ст. 401 КК передбачає положення, відповідно до якого 
особа, яка вчинила злочин, передбачений статтями розділу XIX 
Особливої частини КК, може бути звільнена від кримінальної 
відповідальності згідно зі ст. 44 цього Кодексу із застосуванням до неї 
заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил 
України. Тобто ч. 4 ст. 401 КК відсилає до ст. 44 КК, яка встановлює 
загальні правила щодо того, що будь-яка особа, в тому числі і 
військовослужбовець, який вчинив злочин, у тому числі й військовий, 
звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, 
передбачених КК, а також на підставі Закону України про амністію. 

Що ж до особливостей звільнення особи від кримінальної 
відповідальності за вчинення військових злочинів із застосуванням до 
неї заходів, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил 
України (ч. 4 ст. 401), слід зауважити, що застосування цієї норми 
неможливе через технічну помилку, допущену під час прийняття КК. 
Ю. В. Баулін зазначає, що під час розглядупроекту КК України у 
третьому читанні ст. 44 проекту передбачала звільнення особи від 
кримінальної відповідальності у зв’язку з її дійовим каяттям. Частина 4 
ст. 401 також відсилала до ст. 44. При цьому бралося до уваги те, що 
особа, яка вчинила військовий злочин невеликої тяжкості (це, як 
правило, військовослужбовець), у своїй посткримінальній поведінці 
проявить дійове каяття, передбачене ст. 44, то вона підлягає 
обов’язковому і безумовному звільненню від кримінальної 
відповідальності за вчинений злочин, але до військовослужбовця у 
цьому разі застосовуються заходи, передбачені Дисциплінарним 
статутом Збройних Сил України1. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття звільнення від кримінальної 
відповідальності.  

2. Який кримінально-правовий зміст звільнення від кримінальної 
відповідальності як окремого інституту сучасного кримінального права 
України? 

3. За якими підставами систематизуються окремі різновиди 
звільнення від кримінальної відповідальності в теорії кримінального 
права? 

4. Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з дійовим каяттям передбачає КК України? 

5. Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з примиренням винного з потерпілим передбачає КК України? 

6. Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку з передачею особи на поруки передбачає КК України? 

                                                 
1  Див.: Баулін Ю. В. Звільнення від кримінальної відповідальності : 

[монографія] / Ю. В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – С. 296. 
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7. Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку зі зміною обстановки передбачає КК України?  

8. Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності у 
зв’язку із закінченням строків давності передбачає КК України? 

9. Охарактеризуйте спеціальні види звільнення від кримінальної 
відповідальності. 

10. Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності 
неповнолітніх? 
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ТЕМА 17 Покарання та його види 
17.1. Поняття і мета покарання. 
17.2. Поняття та ознаки системи покарань. 
17.3. Основні покарання. 
17.4. Додаткові покарання. 
17.5. Основні та додаткові покарання. 

 
17.1. Поняття і мета покарання 
Одним з найважливіших завдань, що виконує сьогодні держава, є 

реалізація заходів, спрямованих на розв’язання проблем протидії 
кримінальній активності. Для вирішення цього завдання держава 
використовує різні економічні, соціально-політичні, організаційно-
управлінські та культурно-виховні заходи. Водночас немаловажне 
значення мають важелі правового примусу щодо осіб з девіантною 
поведінкою. Особливе місце серед них посідають засоби кримінально-
правового впливу, що застосовуються до осіб, які мають стійкі 
антисуспільні погляди та установки. 

Кримінальне право, основною метою якого є захист найзначущих 
суспільних відносин, використовує для виконання завдань КК низку 
взаємозалежних між собою методів. їхня основна особливість полягає в 
тому, що вони пов’язані з можливістю застосування покарання щодо 
особи, яка вчинила злочинне діяння. За своєю суттю покарання є 
реакцією з боку держави у відповідь на вчинене особою кримінально 
каране діяння, коли винний примушується зазнати певні обмеження. 
Застосування покарання є одним з найефективніших засобів протидії 
кримінальній активності, тому що в його зміст закладені найсуворіші 
елементи державного примусу. 

У кримінально-правовій науці проблеми покарання знайшли своє 
віддзеркалення у дослідженнях П. П. Андрушка, Л. В. Багрій-
Шахматова, М. І. Бажанова, І. Г.Богатирьова, В. І. Борисова, 
І. М. Гальпєріна, О. І. Зубкова, О. Г. Колба, О. М. Костенка, 
О. С. Міхліна, В. Т. Маляренка, В. О. Меркулової, С. Ф. Мілюкова, 
В. О. Навроцького, О. О. Наташева, В. В. Сташиса, А. Х. Степанюка, 
Є. Л. Стрельцова, М. О. Стручкова, Ю. М. Ткачевського, 
В. М. Трубникова, О. Л. Цвєтіновича, М. Д. Шаргородского, 
І. В. Шмарова та інших вчених. 

Значення покарання визначається його місцем у кримінально-
правовій політиці нашої держави, в якій воно відіграє помітну роль1. 
Заходи, спрямовані на запобігання кримінальній активності, повинні 
утворювати взаємозалежну і взаємодоповнюючу систему. При цьому 
їхня ефективність прямо залежить від рівня розвитку і морального 
здоров’я суспільства, стану економіки і правової культури населення. 

                                                 
1 Див., наприклад, Шинальський О. І. Покарання в системі засобів протидії 

злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
О. І. Шинальський. – К., 2003. – 20 с. 
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Усі ці параметри нашого суспільства далеко відстають від бажаного 
рівня. У таких умовах роль покарання в системі засобів, спрямованих 
на запобігання вчиненню злочинів не тільки не знижується, а й 
навпаки, зростає, залишаючись, у деяких випадках, єдино реальним 
важелем впливу на осіб, які мають антисуспільні погляди та установки.  

Покарання є основною формою реалізації кримінальної 
відповідальності. У ньому закладені найбільш дійові способи впливу 
на винного, завдяки чому слід визнати, що воно є одним з 
найважливіших і найефективніших засобів запобігання злочинам. Слід 
також враховувати, що хоча покарання є природною і передбаченою 
законом реакцією з боку держави на вчинений злочин – це, однак, 
останній, крайній засіб, що може бути застосований до винного. 
Покарання реалізується в тому разі, якщо іншими способами досягти 
мету запобігання злочинам, а також здійснити на винного ефективний 
виправний вплив не уявляється можливим. 

Покарання є одним із численних видів державного примусу, 
застосовуваних щодо осіб з асоціальною поведінкою. Тому воно має 
всі ознаки, властиві заходам примусового впливу. Це, зокрема, 
виражається в тому, що в особи, якій призначене певне покарання, 
виникає обов’язок його відбути. У тому разі, якщо винний не бажає 
відбувати покарання та ухиляється від його виконання, законом 
передбачена можливість його примусової реалізації, а також 
передбачені засоби відповідальності, що можуть бути застосовані 
відносно такої особи. Виконання покарання забезпечується державою, 
у зв’язку з чим створена система державних органів, основним 
завданням діяльності яких є реалізація призначеного судом покарання. 
Його виконання, як правило, є безкоштовним для засудженого, який у 
більшості випадків не оплачує витрати, пов’язані з відбуванням 
певного виду покарання. 

За своєю суттю покарання є найсуворішою формою державного 
примусу, його зміст виражається в передбачених законом позбавленні 
чи обмеженні прав і свобод засудженого. Зазначені заходи торкаються 
найзначущіших для нього інтересів, обмежень, які здатні заподіяти 
самі несприятливі наслідки. Залежно від змісту закладених у них 
заходів примусового впливу покарання поділяються на різні категорії: 
1) покарання, пов’язані з позбавленням або обмеженням волі 
засудженого: обмеження волі, арешт, тримання у дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк; 
2) покарання, поєднані з обмеженням майнових прав засудженого: 
штраф, виправні роботи, конфіскація майна; 3) покарання, пов’язані з 
обмеженням загальногромадянських прав засудженого: позбавлення 
права займатися певною діяльністю, громадськими роботами; 
4) покарання, спрямовані на обмеження спеціального статусу 
засудженого: позбавлення права обіймати певні посади, позбавлення 
військового, спеціального, рангу, чину або кваліфікаційного класу, 
службові обмеження для військовослужбовців; 5) покарання, пов’язане 
з позбавленням засудженого волі на все життя – довічне позбавлення 
волі. 
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Відповідно до ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, 
що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, 
визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом 
обмеженні прав і свобод засудженого. У зміст будь-якого покарання 
входять два обов’язкових елементи – кара і виховний вплив. Кара 
передбачає зазнавання особою певних позбавлень і обмежень, що 
застосовуються до неї в передбачених законом межах. Ця ознака є 
невід’ємною складовою будь-якого покарання.  

Роль кари як елемента покарання, безумовно, значуща. Це 
визначається тим, що покаранню піддаються особи, які представляють 
підвищену небезпеку для суспільства і мають стійкі антисоціальні 
погляди та установки. Інші примусові заходи відносно такої особи 
застосовувати було б неефективно або просто безглуздо (наприклад, 
було би смішно говорити про ефективність адміністративного 
стягнення у виді штрафу щодо особи, яка вчинила умисне вбивство чи 
розбійний напад). У такому випадку на перше місце виходять більш 
істотні і, відповідно, більш дійові заходи примусу, закладені у зміст 
покарання, реалізація яких дає змогу досягти поставлену перед ним 
мету. Підвищена небезпека особи, яка вчинила злочинне діяння, 
обумовлює собою застосування найсильніших заходів впливу, що 
містять істотні обмеження, оскільки позбавлення чи обмеження прав і 
свобод, закладені у зміст покарання, стосуються особистої волі 
засудженого, його майнових і загальногромадянських прав, а також 
волі на все життя людини. 

Покарання за своїм змістом завжди включає в себе позбавлення 
злочинця якого-небудь блага (особистих прав, майна, волі тощо) і, 
таким чином, покарання, як усяке позбавлення, пов’язано зі 
стражданням злочинця. Саме в цьому сенсі покарання є карою1.  

Слід також враховувати, що кару, як елемент покарання, не можна 
змішувати з відплатою за вчинений злочин. Поза сумнівом, будь-яке 
призначене покарання за своєю суворістю має максимально 
відповідати тяжкості вчиненого злочинного діяння. Однак не слід 
робити висновок про те, що примусовий вплив, покладений на кару, 
повинний бути прямо пропорційним вчиненому злочину. Подібний 
підхід перетворив би покарання з урегульованого законом примусового 
заходу в засіб розправи із засудженим, що суперечить основам 
правової держави, до яких відносить себе Україна. Тому винному 
заподіюються співрозмірні тяжкості злочину обмеження і позбавлення, 
що, однак, не повторюють зміст наслідків, що наступили. Так, 
наприклад, при вчиненні умисного вбивства суворість покарання буде, 
при всіх інших рівних умовах, більшою, ніж у разі заподіяння тяжкого 
тілесного ушкодження здоров’ю. Утім звідси аж ніяк не випливає, що в 
першому випадку засудженому буде заподіяна смерть, а в іншому 
відсічена рука. 

                                                 
1  Шаргородский М. Д. Наказание по советскому уголовному праву / 

М. Д. Шаргородский. – М. : Госюриздат, 1958. – Часть вторая – С. 18. 
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Другий обов’язковий елемент будь-якого покарання – здійснення 
на засудженого виховного впливу. У ст. 22 КК УРСР 1960 р. 
підкреслювалося, що покарання не тільки є карою за вчинений злочин, 
але й має на меті виправлення і перевиховання засуджених. У КК 
України поряд з такою метою покарання як запобігання вчиненню 
нових злочинів, передбачається мета виправлення засудженого. Вона 
досягається переважно шляхом застосування до нього соціально-
виховних заходів. Відповідно до ст. 123 КВК соціально-виховна 
робота – цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ 
виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення 
мети виправлення і ресоціалізацїї засуджених.  

Як відомо, покарання є однією з форм державного примусу, 
завдяки чому йому притаманні всі ознаки, характерні для інших 
заходів примусового впливу передбачених законом для осіб з 
асоціальною поведінкою. Проте покарання має низку специфічних 
ознак, що дають змогу точно визначити його зміст і відрізнити від 
інших видів державного примусу: 

– усі види покарань передбачені в одному нормативному акті – 
ЗУпКВ. Ніякі інші законодавчі акти не можуть передбачати 
кримінальні покарання чи регулювати їхню змістовну сторону; 

– єдиною підставою для застосування покарання є вчинення 
особою злочинного діяння, передбаченого КК України. Будь-які інші 
правопорушення чи форми антисоціальної поведінки не можуть бути 
підставою для застосування покарання. Також не може бути 
передумовою його реалізації небезпечний стан особи або намір 
вчинити злочин, якщо вони не виразилися в конкретних суспільно 
небезпечних діяннях чи бездіяльності, заборонених ЗУпКВ; 

– покарання має публічний характер, тобто застосовується від 
імені держави, у покаранні знаходить вираження негативна оцінка 
протиправної та антигромадської поведінки особи, яка вчинила злочин, 
з боку держави і всього суспільства; 

– специфічний зміст – лише покарання може бути пов’язане з 
тривалим позбавленням чи обмеженням волі, повною конфіскацією 
майна, обмеженням інших найбільш значущих прав і свобод особи. У 
деяких випадках назви покарання та інших примусових заходів можуть 
збігатися. Так арешт може бути покаранням ы мірою 
адміністративного стягнення. Попри те, що назва зазначених 
примусових заходів збігається, їхній зміст істотно відрізняється один 
від одного порядком та умовами відбування, так і правовими 
наслідками; 

– за характером покарання має суто особистий характер, тобто 
застосовується безпосередньо до особи, яка вчинила злочин. Ніхто 
інший, крім засудженого, не може зазнавати позбавлення і обмеження, 
що становлять зміст покарання. Близькі засудженого, так само як і всі 
інші особи, не можуть піддаватися покаранню, що призначено йому за 
вчинений злочин; 

– для покарання передбачена спеціальна процедура його 
призначення та реалізації. Так, покарання призначається після 
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судового розгляду кримінального провадження, у ході якого 
аналізуються різні докази, отримані під час досудового розслідування. 
Процедура отримання доказів і призначення покарання урегульована 
КПК України. Процес реалізації призначеного покарання залежить від 
його виду. При цьому всі стадії виконання покарання чітко 
врегульовані КВК України, а також відомчими нормативними актами 
ДПтС, що створює додаткові гарантії дотримання прав засудженого; 

– юридичним наслідком застосування покарання є судимість. 
Після закінчення зазначених у законі строків судимість автоматично 
погашається. У разі позитивної поведінки особи судимість може бути 
достроково знята. 

Застосування до особи, яка вчинила злочин, покарання є не 
самоціллю кримінального провадження, а засобом досягнення певного 
результату, що в теорії кримінального права отримало назву – мети 
покарання. Однак слід зауважити, що проблема визначення мети 
покарання завжди була і залишається дотепер однією з найскладніших. 
Пов’язано це з тим, що покарання слід завжди розглядати лише як засіб 
досягнення певної мети, оскільки покарання без мети позбавлено 
правового і соціального сенсу. Утім, це питання й сьогодні 
залишається до кінця невирішеним1. 

Мета покарання – це те, чого прагне досягти держава, 
застосовуючи його до особи, яка вчинила злочин 2 . Правильне 
розуміння змісту мети покарання має істотне значення для інших 
кримінально-правових інститутів. Так, признаючи покарання, суд має 
виходити з його максимальної доцільності для досягнення 
передбаченої ЗУпКВ мети. Звільнення від покарання можливе лише 
тоді, коли в суду є підстави вважати, що мета покарання вже досягнута 
чи може бути реалізована без повного його відбування. 

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК застосування покарання переслідує 
три самостійних мети: кара, виправлення засудженого і запобігання 
вчиненню нових злочинів. Зазначені складові мети покарання значною 
мірою є взаємопов’язаними і взаємообумовленими. Так, засудження 
особи, яка вчинила розбій, до позбавлення волі на тривалий строк 
певним чином сприяє одночасному досягненню таких цілей, як кара, 
виправлення засудженого, спеціальна, а можливо, і загальна превенція. 

Найбільш дискусійним у теорії кримінального права є питання про 
співвідношення кари та покарання. Більшість науковців розглядає кару 
як основну властивість, необхідну ознаку покарання3. Деякі ж учені 
вважають кару однією з цілей покарання1. 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 

В. А. Клименка, М. І. Мельника. – К. : Юридична думка, 2004. – С. 233. 
2 Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / за заг. ред. 

В. Т. Маляренка, В. В.Сташиса, В. Я. Тація. – Х. : Тов. «Одісей», 2004. – С. 184. 
3 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – К. : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 278; Кримінальне право 
України : [навч. посіб.] / за ред. О. М. Омельчука. – К. : Наукова думка ; 
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Кара – це визначена законодавством міра відповідальності 
правопорушника за скоєні ним дії. Як реакція суспільства на дії 
правопорушника, кара полягає в застосуванні щодо нього певних 
правових обмежень, зміни його статусу (морального – позбавлення чи 
призупинення деяких прав; матеріального – здійснення штрафних 
санкцій; фізичного – обмеження особистої свободи) 2 . За сучасним 
тлумачним словником української мови, кара означає суворе 
покарання, відплату за щось; катування; страту3. 

Однак таке розуміння кари взагалі нічого не має спільного з 
розглядуваним аспектом мети. Так, якщо розуміти кару як будь-яке 
позбавлення чи обмеження прав і свобод злочинця, абстрагуючись від 
можливих відмінностей за характером, змістом або обсягом такого 
позбавлення чи обмеження, то, очевидно, кара є властивістю будь-
якого покарання. З цієї точки зору кара як така притаманна і штрафу, і 
виправним роботам, і довічному позбавленню волі, а відтак – окремою 
метою покарання вона бути не може. Так, В. П. Козирєва зазначає, що 
основним за значенням каральним елементом у змісті покарань 
майнового характеру є майнове стягнення – чим вищий розмір штрафу 
чи відсоткових відрахувань, частка конфіскованого майна, тим 
більший буде каральний вплив. Від того, яка сума грошей стягується, 
яке майно конфіскується, яка його вартість, залежить і репресивна сила 
покарань майнового характеру4. 

Якщо ж розуміти кару як таке позбавлення чи обмеження прав і 
свобод злочинця, яке за своїм характером, змістом або обсягом має 
відповідати, перш за все, тяжкості вчиненого ним злочину, то тоді 
кара – це не властивість, а одна з цілей покарання. Враховуючи основні 
принципи кримінального права, вихідні положення побудови санкцій 
за вчинення суспільно небезпечних діянь, зазначених у КК як злочини, 
та загальні засади призначення покарань, більш прийнятною видається 
точка зору, що визнає кару як одну з цілей покарання5. 

                                                                                                             
Прецендент, 2004. – С. 62; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та 
доповн. – К. : Атіка, 2004. – С. 129. 

1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 
С. С. Яценко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 107; Матишевський П. С. Кримінальне право 
України. Загальна частина : [підруч.] / П. С. Матишевський. – К., 2001. – С. 236. 

2 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) 
[та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2001. – Т. 3: К-М. – С. 42. 

3 Сучасний тлумачний словник української мови / за заг. ред. д-ра філол. наук, 
проф. В. В. Дубічинського. – X. : Вид-во «Школа», 2006. – С. 384. 

4  Більш детально див.: Козирєва В. П. Кримінальні покарання майнового 
характеру за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / В. П. Козирєва. – К., 2007. – 20 с. 

5 Кримінальний кодекс РФ (ч. 2 ст. 43) не відносить кару до мети покарання, а 
називає (поряд з метою виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових 
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У російському законодавстві термін «кара» замінений на 
словосполучення «відновлення соціальної справедливості», яке має 
оціночний характер, а його зміст виявляється опосередковано через 
інші поняття (відшкодування завданої злочином шкоди, 
співрозмірність вчиненого винною особою злочину та покарання від 
імені держави тощо)1. На сучасному етапі розвитку України мова йде 
про пропорційність покарання злочину, що обґрунтовується 
принципом справедливості. Висловлюються думки про 
неспроможність поглядів на справедливість покарання2. Така думка 
може бути обумовлена реалізацією при призначенні покарання мети 
відновлення соціальної справедливості, однак законодавець у ч. 2 
ст. 65 КК України закріпив положення, відповідно до якого особі, яка 
вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє 
для її виправлення та попередження нових злочинів. В умовах 
становлення правової держави і гуманізації політики у сфері протидії 
кримінальній активності відмова від принципу справедливості 
уявляється помилковою. 

У теорії кримінального права принцип справедливості 
(індивідуалізації) покарання вимагає, щоб призначення покарання було 
максимально конкретизовано, індивідуалізовано, виходячи із 
конкретних обставин вчиненого злочину з урахуванням особи винного. 
Чим тяжкіший злочин вчинено, тим більш суспільно небезпечним є 
винний, тим суворіша настає кримінальна відповідальність, наслідком 
якої є суворіше покарання. І навпаки, при вчиненні злочинів, що не є 
тяжкими, коли особа винного не вимагає суворого покарання, 
кримінальна відповідальність пом’якшується, призначається менш 
суворе покарання, а іноді особа звільнюється від кримінальної 
відповідальності або від покарання.  

У юридичній енциклопедії вказується, що чинне українське 
законодавство не дає визначення поняття «покарання», вказуючи, що 
воно має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також 
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами (ч. 2 ст. 50 КК). Це поняття пройшло тривалий і складний 
шлях від примітивної помсти («око за око», «зуб за зуб») до 

                                                                                                             
злочинів) мету – відновлення соціальної справедливості (Див.: Уголовное право 
России. Общая часть : [учеб. для вузов] / отв. ред. д.ю.н. Б. В. Здравомыслов. – М. : 
Юристъ, 1996. – С. 344–353). 

1  Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 
международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века : 
[учеб. для вузов] / под ред. А. И. Зубова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : НОРМА, 
2002. – 699 с. 

2  Никонов В. А. Эффективность общепредупредительного воздействия 
уголовного наказания. Теоретико-методологическое исследование : автореф. дис. 
на соискание уч. степ. докт. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» / В. А. Никонов. – М., 1994. – 
35 c. 
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суспільного розуміння його завдань як засобу виправлення, 
запобігання новим злочинам, але кара залишилася його суттю, якісною 
властивістю 1 . За формулюванням указаної енциклопедії карою є 
визначена законодавством міра відповідальності правопорушника за 
скоєні ним дії2. В. О. Ніконов зазначає, що всім ознакам покарання 
притаманний державний характер, тому покарання виступає карою 
державною, для позначення якої в російській мові існує слово 
«репресія», тобто покарання, каральна міра, що застосовується 
державними органами3. 

Міркуючи про покарання, як про примус чи кару, В. К. Дуюнов 
указує, що неправильно думати, що найістотнішою ознакою покарання 
є примус. Сутність покарання не може бути зведена до примуса 4 . 
Розділяючи більш устояну позицію на сутність покарання, він говорить 
про те, що покарання є за своєю суттю не примусом, а карою, воно 
виступає однією з форм реалізації кари – засудження особи, визнаної 
винною у вчиненні злочину, і вчиненого нею злочину5. В. О. Ніконов 
визначає кару сутністю покарання першого порядку (сутність 
покарання взагалі), а репресію – сутністю другого порядку, що 
визначає саме покарання6. 

Дослідження співвідношення понять кримінального та 
кримінально-виконавчого права дає підстави вважати про виникнення 
певного юридичного парадоксу. Так, на думку О. Г. Колба, якщо норми 
КК визнати загальними поняттями, то норми КВК слід вважати 
одиничними, які за законами формальної логіки не повинні суперечити 
першим. Проте на практиці вийшло по-іншому: кримінально-
виконавче законодавство ніби «поглинуло» кримінальне, розширивши 
термін «кара» такими поняттями, як «виконання-відбування 
покарання» 7 , «захист інтересів особи, суспільства і держави», 

                                                 
1 Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 

[та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2002. – Т. 4: Н-П. – С. 622. 
2 Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 

[та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 2001. – Т. 3: К-М. – С. 42. 
3 Никонов В. А. Вказ. праця. – С. 13. 
4 Дуюнов В. К. Наказание в уголовном праве России – принуждение или кара? / 

В. К. Дуюнов // Государство и право. – 1997. – № 11. – С. 62. 
5 Там само. – С. 63.  
6 Никонов В. А. Вказ. праця. – С. 14 
7 Цей термін, на думку А. Х. Степанюка, означає встановлений у нормативно-

правових актах порядок реалізації персоналом УВП мети і завдань покарання, а 
також комплекс правообмежень для засуджених та встановлений порядок 
реалізації ними своїх прав і обов’язків, встановлених законом та вироком суду 
(Степанюк А. Х. Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи 
кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження) : дис. на здоб. 
наук. ступ. д-ра. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / А. Х. Степанюк. – Х., 2002. – 393 с.). 
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«ресоціалізація», «запобігання тортурам та нелюдському поводженню 
із засудженими»1. 

Отже, аналіз статей 50 та 65 КК і ст. 1 КВК України свідчить, що 
законодавець використав усі гуманістичні ідеї, які людство 
напрацювало на цей час. Проте розглядаючи кару як мету покарання та 
реакцію держави на злочин, законодавець не повинен забувати й про 
відновлення таким чином соціальної справедливості в суспільстві. 
Тому очевидним є сьогодні питання про доповнення ст. 50 КК України 
частиною четвертою такого змісту: «Покарання застосовується з метою 
відновлення соціальної справедливості, що була порушена суспільно 
небезпечним діянням (дією чи бездіяльністю) винної особи»2. 

Наступна мета – виправлення засудженого – припускає здійснення 
виховного впливу на особу, внаслідок якого вона змінює свої 
антигромадські установки на соціально нейтральні або соціально 
позитивні і відмовляється від продовження подальшої злочинної 
діяльності. Той факт, що особа вчинює суспільно небезпечне діяння, 
порушуючи при цьому норми КК України і заподіюючи шкоду 
охоронюваним законом суспільним відносинам, свідчить про її 
глибоку моральну деформацію, зневагу інтересами суспільства заради 
задоволення власних потреб, а також про наявність стійких 
антисоціальних установок. У цьому зв’язку, у процесі відбування 
призначеного вироком суду покарання, до засудженого застосовується 
комплекс заходів соціально-виховного впливу, що дає можливість 
йому усвідомити всю аморальність і протиправність своєї попередньої 
поведінки, усунути недоліки в його вихованні, розвинути в нього 
почуття поваги до закону, норм моралі, суспільства.  

Під час здійснення виховного впливу мають змінюватися 
антигромадські погляди і звички в особи, яка відбула покарання, що 
знаходить своє відображення в прагненні активно брати участь у 
суспільно корисній діяльності та відмові від вчинення нових злочинів. 
Зміна антигромадських поглядів і звичок у засудженої особи на 
соціально корисні означає, що така особа не просто відмовляється від 
продовження злочинного способу життя, але обирає соціально 
схвалювані варіанти поведінки (надає допомогу в протидії 
кримінальній активності, допомагає в охороні громадського порядку, 
відмовляється від вживання наркотичних засобів тощо). Досягнення 
такого результату визнається юридичним виправленням, що само по 
собі є важливим результатом застосування покарання, суттєвим 
показником його ефективності3. 

При цьому, вихідним є твердження про те, що, спираючись лише 
на страх перед покаранням, неможливо сформувати систему моральних 

                                                 
1 Колб О. Г. Запобігання злочинності в місцях позбавлення волі : [навч. посіб.] / 

О. Г. Колб. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2005. – С. 12. 
2 Колб О. Г. Указ. праця. – С. 25. 
3 Кримінально-виконавчий кодекс України : [науково-практичний коментар] / 

за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2005. – С. 28. 
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ціннісних орієнтацій особи, без чого поведінка та її вчинки є 
ситуаційними, непередбаченими, а часом аморальними і 
протиправними. Кримінальні психологи відносять таку систему 
цінностей до підструктури спрямованості особистості, указуючи на те, 
що вони формують мотив і мотивацію злочинів 1 . Утім виконання 
покарання не повинно переслідувати нереальну мету перетворення 
злочинця в гармонійно розвинену особистість: необхідно обмежитися 
виробленням установки на виправлення вад, оволодіння нормами і 
навичками людського гуртожитку, основними людськими цінностями. 

Тому слід звернути увагу на те, що у ст. 6 КВК України 
виправлення засудженого визначається як процес позитивних змін, які 
відбуваються в його особистості, та створюють у нього готовність до 
самокерованої правослухняної поведінки. Поряд з цим терміном у КВК 
використовується таке поняття, як «ресоціалізація засудженого». 
Ресоціалізація засуджених – це діяльність, спрямована на поступове 
повернення в суспільство духовно і морально відродженої людини, яка 
не становить загрози для інших; процес відновлення втрачених 
(згаслих), а іноді й зовсім не прищеплених, соціально значущих 
позитивних зв’язків індивіда (засудженого) із суспільством. 

Зазначимо, що в ст. 50 КК України така мета покарання не 
закріплена. З цього випливає, що похідне від кримінального 
кримінально-виконавче право всупереч установленій логіці речей 
розширило завдання останнього. Така непослідовність законодавця не 
лише порушує принцип системного підходу до правового 
врегулювання кримінально-правових явищ, але й ставить перед 
органами та установами виконання покарань завдання, які виходять за 
межі їх реальних можливостей, оскільки відновлення засудженого в 
соціальному статусі повноправного члена суспільства є неможливим 
без участі в цьому процесі всіх заінтересованих державних, 
насамперед, правоохоронних органів і суспільних інститутів 
(громадських організацій, релігійних конфесій, партій тощо) 2 . 
Заслуговує на увагу те, що мета-завдання кримінально-виконавчого 
права здобувають значення лише за наявності їхньої відповідності 
цілям покарання, закріпленим в КК3. 

Мета покарання – запобігання вчиненню нових злочинів – має два 
самостійних аспекти: загальне і спеціальне попередження злочинів. 
Загальний аспект досліджуваної мети виражається в 
попереджувальному впливі покарання на всіх членів нашого 
суспільства. Поза всяким сумнівом, більшість громадян не вчиняє 

                                                 
1 Медведєв В. С. Кримінальна психологія : [підруч.] / В. С. Медведєв. – К. : 

Атіка, 2004. – С. 60.  
2 Колб О. Г. Указ. праця. – С. 30. 
3  Ткачевский Ю. М. Новое в уголовно-исполнительном праве (Закон «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 
свободы» от 21 июля 1993 г.) / Ю. М. Ткачевский // Вестник Московского 
университета. – М., 1995. – № 1. – С. 19–27. 
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кримінально протиправних посягань завдяки своїм внутрішнім 
переконанням, повазі до закону та інтересів інших осіб, суспільства і 
держави. Однак певна, і досить велика, категорія громадян 
утримується від вчинення кримінально караних деліктів саме завдяки 
страху бути викритими і піддатися згодом покаранню. У зв’язку з цим, 
можливість застосування покарання дієво впливає на всіх хитливих 
громадян, утримуючи їх від вчинення злочину. Якщо особа замишляє 
вчинити злочин, саме страх покарання може в багатьох випадках 
утримати її від реалізації злочинного наміру. Спеціальний аспект 
досліджуваної мети спрямований безпосередньо на запобігання 
злочинам з боку особи, яка відбуває покарання. Досягнення цього 
результату тісно пов’язано з раніше розглянутою метою виправлення 
винного. У тому разі, якщо засуджений виправився, змінюється його 
антисоціальна установка, внаслідок чого він розуміє безперспек-
тивність і недоцільність злочинної діяльності. Це є основою для 
відмови особи від учинення злочинів і продовження антисоціального 
способу життя. 

Слід також враховувати, що відповідно до принципу гуманізму 
покарання, яке застосовується до особи, яка вчинила злочин, не може 
мати своєю метою заподіяння фізичних страждань чи приниження 
людської гідності. 

 
17.2. Поняття та ознаки системи покарань 
Досягнення зазначеної у ч. 2 ст. 50 КК мети безпосередньо 

пов’язано з ефективністю та всебічністю впливу на засудженого у 
процесі виконання призначеного за вироком суду покарання. Тому, 
ЗУпКВ передбачає певний перелік покарань, що можуть бути 
застосовані до особи, яка вчинила злочин, з урахуванням її особи, 
характеру і ступеня небезпеки кримінально караного діяння, інших 
обставин справи. При цьому передбачені ЗУпКВ покарання є не 
хаотичним набором примусових заходів, а утворюють у своїй 
сукупності єдину систему, до складу якої входять найбільш ефективні 
й доцільні кримінально-правові засоби впливу на особу, яка вчинила 
злочин. 

Під системою в загальному значенні цього слова слід розуміти 
сукупність взаємозалежних і взаємодіючих елементів, що утворюють 
єдине ціле. Кожен елемент, що належить до системи, є для неї 
обов’язковим, його відсутність виключає можливість її ефективного 
функціонування. 

Система покарань соціально зумовлена і залежить від конкретних 
історичних умов, рівня розвитку суспільних відносин, тих головних 
завдань, які розв’язує держава на тому чи іншому етапі свого 
розвитку 1 . О. І. Фролова вважає, що підкреслювати цю ознаку як 

                                                 
1  Дополнительные наказания: функции, система, виды / А. Л. Цветинович ; 

науч. ред. Л. Л. Кругликова. – Куйбышев : Изд-во Сарат. ун-та Куйбышев. фил., 
1989. – С. 49; Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, 
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основну у визначенні системи покарань недоречно, оскільки вона тією 
чи іншою мірою притаманна всім галузям та інститутам права1. Крім 
того, ця ознака також поглинається більшою за обсягом ознакою 
«вичерпності», що, відповідно до закону, означає: система покарань на 
сьогодні є цілком завершеною, і це підкреслює її соціальну 
обумовленість2. 

Таким чином, система покарань – встановлений законом 
обов’язковий для суду вичерпний перелік покарань, розташованих у 
певному порядку з урахуванням їхньої порівняльної тяжкості, що 
утворюють у сукупності єдине ціле. Таке розуміння системи покарань 
із деякими уточненнями термінології у різних авторів є визнаним у 
теорії сучасного кримінального права3. 

Ознаками системи покарань є: розмаїтість її складових (видів 
покарань), їх вичерпна визначеність, обов’язковість для судових 
органів та упорядкованість у ЗУпКВ. 

До системи покарань входять дванадцять видів покарань: 
1) штраф; 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу; 3) позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю; 4) громадські роботи; 
5) виправні роботи; 6) службові обмеження для військовослужбовців; 
7) конфіскація майна; 8) арешт; 9) обмеження волі; 10) тримання в 

                                                                                                             
законодательстве и судебной практике / В. К. Дуюнов. – Курск : РОСИ, 2000. – 
С. 90. 

1  Фролова О. І. Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, 
правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-
математичних методів) : [навч. посіб.] / О. І. Фролова. – К., 1997. – С. 67. 

2  Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / 
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, 
В. Я. Тація. – К., 2003. – С. 192. 

3 Курс советского уголовного права : в 5 т. / Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский, 
В. С. Прохоров, И. И. Солодкий [и др.] ; под ред. Н. А. Беляева, М. Д. 
Шаргородского. – Л., 1970. – Т. 2. – С. 242; Курс советского уголовного права : в 6 
т. / А.А. Пионтковский, Н.А. Стручков, П.С. Ромашкин [и др.] ; под ред. 
А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина, В. М. Чхиквадзе. – М., 1970. – Т. 3: Часть 
Общая: Наказание. – С. 56; Галиакбаров Р. Р. Система и виды наказаний : 
[лекция] / Р. Р. Галиакбаров. – Горький : Изд-во ГВШ МВД СССР, 1986. – С. 4; 
Наумов А. В. Уголовное право. Общ. часть : [курс лекций] / А. В. Наумов. – М. : 
БЕК, 1996. – С. 369; Уголовное право. Общая часть : [учеб.] / отв. ред. 
И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. – М., 1999. – С. 321; Кримінальне право України. 
Загальна частина : [підруч.] / за ред. В. А. Клименка, М. І. Мельника. – К. : 
Юридична думка, 2004. – C. 255; Кримінальне право України. Загальна частина: 
Схеми. Таблиці. Визначення : [навч. посіб.] / за ред. Є. В. Фесенка. – К. : Юрінком 
Інтер, 2007. – C. 130; Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна 
частина : [підруч.] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – C. 238; Фріс П. Л. 
Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / П. Л. Фріс. – К. : 
«Центр навчальної літератури», 2004. – C. 279. 
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дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 11) позбавлення 
волі на певний строк; 12) довічне позбавлення волі (ст. 51 КК України).  

На сьогодні зазначений у ст. 51 КК перелік видів покарань є 
вичерпним і обов’язковим для судів. Це означає, що суд не вправі 
призначити засудженому покарання, які не належать до системи, а 
також вийти за межі, встановлені в Загальній частині ЗУпКВ для 
певного виду покарання. Вийти за межі, передбачені для будь-якого 
виду покарання, суд вправі тільки у випадках, спеціально зазначених у 
ст. 69 КК. 

Покарання у ст. 51 КК розміщені у певній послідовності – від 
менш суворого до більш суворого 1 . Такий порядок розташування 
покарань обумовлений необхідністю чіткого закріплення їхньої 
порівняльної тяжкості відносно одне одного, що відіграє велику роль 
під час призначення покарання. Проте цілісність системи покарань 
передбачає можливість існування у ній певних підсистем. Так, 
Н. Ф. Кузнєцова визначає поняття «система покарань» як цілісної 
множинності видів покарань (елементів системи) і підсистем, що 
включають згруповані за різними підставами види покарань, які 
перебувають у певній ієрархії. Система покарань включає дванадцять 
підсистем: покарання, пов’язані з ізоляцією від суспільства; не 
пов’язані із ізоляцією від суспільства; основні покарання; додаткові 
покарання тощо2. 

О. Л. Цвєтинович виокремлює в системі покарань дві підсистеми: 
підсистему основних і підсистему додаткових видів покарань 3 . 
О. Г. Фролова розробила умовний зріз системи покарань вглиб по 
вертикалі за допомогою логіко-математичних методів та виокремила за 
різними критеріями певні підсистеми покарань різного рівня 
складності4. Висновок про існування таких підсистем ґрунтується на 
законі про кримінальну відповідальність. Це можна зрозуміти, 
проаналізувавши можливості застосування покарань щодо певних 
категорій осіб, передбачених у КК України. Так, разом із системою 
покарань, закріпленою у ст. 51 КК, у розділі XV Загальної частини КК 
встановлена система покарань для неповнолітніх (ст. 98 КК), яка, на 
відміну від осіб, які вчинили злочини у віці понад 18 років, складається 
лише із шести видів покарань: 1) штраф; 2) позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; 3) громадські 
роботи; 4) виправні роботи; 5) арешт; 6) позбавлення волі на певний 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 

Я. Ю. Кандратьєва. – К. : Правові джерела, 2002. – С. 286; Матишевський П. С. 
Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / П. С. Матишевський. – 
К. : А.С.К., 2001. – С. 238. 

2  Курс уголовного права. Общая часть : [учеб. для вузов] / под ред. 
Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. – Том 2: Учение о наказании. – М., 2002. – 
С. 27–31. 

3 Цветинович А. Л. Вказ. праця. – С. 53. 
4 Фролова О. І. Вказ. праця. – С. 92–98. 
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строк. Крім того, всі шість зазначених покарань мають суттєві 
відмінності від тих покарань, що можуть бути призначені повнолітнім 
злочинцям: зменшені строки, розміри та відсоток відрахувань 
відповідних видів покарань, обов’язкова наявність додаткових умов 
для призначення окремих видів покарань (штрафу, громадських та 
виправних робіт, арешту)1. 

Крім того, система покарань включає підсистему основних 
покарань і підсистему додаткових видів покарання. Так, відповідно до 
ст. 52 КК усі покарання поділяються на основні та додаткові. Основні 
покарання несуть у собі головний зміст примусового впливу на 
засудженого і призначаються лише як самостійні покарання. Вони ні за 
яких умов не можуть призначатися на додаток до інших покарань, не 
можуть бути до них приєднані. За один злочин може бути призначене 
тільки одне основне покарання. До основних покарань КК України 
відносить: громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження 
для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання у 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на 
певний строк, довічне позбавлення волі. 

Додаткові покарання призначаються лише на додаток до 
основних покарань і самостійно застосовуватися не можуть. Тобто, 
додаткові покарання не можуть самостійно фігурувати у вироку суду. 
До них ст. 52 КК відносить: конфіскацію майна, позбавлення 
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 
класу. 

Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові – 
це позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю і штраф. До основного покарання може бути приєднано 
одне чи кілька додаткових покарань у випадках і порядку, 
передбачених законом. Наприклад, суд, засуджуючи винного за ч. 1 ст. 
1102 КК (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи 
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, 
зміни меж території або державного кордону України), може 
призначити основне покарання у виді позбавлення волі і приєднати до 
нього такі додаткові покарання, як позбавлення права обіймати певні 
посади і конфіскація майна. 

 
17.3. Основні покарання 
Громадські роботи. Відповідно до ч. 1 ст. 56 КК України 

покарання у виді громадських робіт полягає у виконанні засудженим у 
вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних 
робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. При 
цьому вільним від роботи чи навчання часом є вихідні, святкові дні, а 
також денний час, що залишається після робочого дня (часу навчання). 
Виконання цього покарання в нічний час (з 22-ї до 6-ї години) щодо 

                                                 
1  Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в 

Україні : [монографія] / В. М. Бурдін. – К., 2004. – С. 136–174. 
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працюючих вдень осіб видається недопустимим, оскільки це 
суперечить нормам законодавства, що встановлюють право особи на 
відпочинок. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час1. 

При застосуванні громадських робіт засуджений не ізолюється від 
суспільства, а навпаки – відбуває покарання в колективі 
законослухняних громадян і знаходиться під його впливом. Мета 
покарання досягається під час трудової діяльності засуджених – 
виконання суспільно корисних робіт. Включення до системи покарань 
громадських робіт на сучасному етапі розвитку України викликало 
низку питань, пов’язаних з його ефективністю у стадіях їх призначення 
і виконання щодо будь-якого складу злочину. Можливості 
застосування судом зазначеного покарання досить обмежені 2 . Це 
пов’язано з тим, що законодавець передбачив громадські роботи у 
санкціях лише 9% статей Особливої частини КК. Однак судова 
практика свідчить про збільшення випадків призначення громадських 
робіт до осіб, визнаних винними у вчиненні злочинів.  

КК визначає тривалість громадських робіт: установлюються на 
строк від 60 до 240 годин і відбуваються не більше як чотири години на 
день. Види безоплатних суспільно корисних робіт визначаються 
органами місцевого самоврядування. Ними можуть бути: прибирання 
(санітарне прибирання) територій парків, скверів, майданів, вулиць, 
мостів, шляхопроводів, транспортних розв’язок, магістралей, доріг, 
тротуарів, об’єктів торгівлі та обслуговування населення, місць 
проведення святкових заходів, прилеглих територій тощо, а також 
збирання та вивезення промислових чи побутових відходів, вмісту 
контейнерів та урн для сміття, прибирання та вивезення снігу 
(наприклад, під час снігопадів), обробка присадибних чи 
прибудинкових ділянок, роботи з ремонту приміщень, догляд за 
хворими у стаціонарних медичних закладах, за бездомними 
громадянами в будинку соціального піклування чи за особами у 
притулках для неповнолітніх (приготування їжі, прибирання 
приміщень, прання білизни та ін.) тощо3. 

Тому, що обов’язковим елементом цього виду покарання є праця 
засудженого, ч. 3 ст. 56 КК України передбачає положення, згідно з 
яким громадські роботи не застосовуються до осіб, які є 
непрацездатними – інвалідів І та II груп (згідно зі ст. 2 Закону «Про 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [4-те вид., перероб. та доповн.]. – К., 2007. – 
С. 146. 

2Див.: Павленко В. Г. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика 
громадських робіт як виду покарання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / В. Г. Павленко. – К., 2006. – 20 с. 

3 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – [2-ге 
вид., перероб. та доп.] / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, 
Є. В. Фесенка. – К.: Дакор, 2008. – С. 146. 
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основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 1 , інвалідом 
визнається особа зі стійким розладом функцій організму, зумовленим 
захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що 
призводять до обмеження їх життєдіяльності, до необхідності в 
соціальній допомозі і захисті), вагітних жінок, осіб, які досягли 
пенсійного віку (відповідно до ст. 12 Закону «Про пенсійне 
забезпечення» від 5 листопада 1991 р.2 право на пенсію за віком мають: 
чоловіки – після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 
років; жінки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 
20 років), а також військовослужбовців строкової служби (особи, які 
проходять військову службу в межах строків, передбачених ч. 1 ст. 23 
Закону «Про військовий обов’язок і військову службу»3). 

ЗУпКВ передбачає певні особливості застосування цього 
покарання до неповнолітніх, які полягають у тому, що громадські 
роботи можуть бути призначені неповнолітнім у віці від 16 до 18 років 
на строк від 30 до 120 годин, а їхня тривалість не може перевищувати 
двох годин на день (ч. 1 ст. 100 КК України). 

Порядок виконання та умови відбування покарання у виді 
громадських робіт регламентуються главою 8 КВК України 
«Виконання покарання у виді громадських робіт» (статті 36–40) та 
нормами Розділу II Інструкції про порядок виконання покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, 
засуджених до таких покарань4. Якщо покарання у виді громадських 
робіт було призначено засудженому судом у порядку, передбаченому 
ст. 82 КК України – при заміні невідбутого строку покарання у виді 
обмеження або позбавлення волі, адміністрація кримінально-
виконавчої установи направляє до підрозділу КВІ за обраним місцем 
проживання засудженого дві копії вироку та постанови суду, підписку 
засудженого про явку до інспекції у триденний термін після прибуття, 
а також довідку, в якій вказані дані на засудженого, дата звільнення та 
відомості про рідних5. 

                                                 
1 Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 

березня 1991 року № 875-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – 
№ 21. – Ст. 252. 

2 Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-
ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 3. – Ст. 10. 

3 Див.: Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 
березня 1992 року № 2232-ХІІ (в редакції Закону від 04.04.2006 № 3597-IV) // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385; ВВР. – 2006. – № 38. 

4 Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань : 
затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання 
покарань, МВС України від 19 грудня 2003 р. № 270/1560 // Офіційний вісник 
України. – 2004. – № 2 (30.01.2004) (Частина 2). – Ст. 90. 

5 Більш детально див.: Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / 
за ред. проф. А. X. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 254–265. 
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ЗУпКВ не передбачає можливості звільнення осіб, засуджених до 
громадських робіт, від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 
КК), умовно-дострокового звільнення від покарання (ст. 81 КК), а 
також заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням 
(ст. 82 КК)1. 

У разі, якщо засуджений порушує порядок та умови відбування 
покарання або ухиляється від його відбування, для вирішення питання 
про притягнення засудженого до кримінальної відповідальності за ч. 2 
ст. 389 КК України КВІ направляє прокуророві такі матеріали: 
1) подання; 2) копію вироку суду; 3) копію облікової картки; 4) довідку 
про відбутий засудженим час покарання (у годинах); 5) довідку про 
вчинені ним порушення та вжиті КВІ заходи впливу; 6) пояснення 
засудженого, а також інші документи, які свідчать про факт ухилення. 

Виправні роботи – це кримінально-правовий засіб впливу 
примусового характеру, який установлюється судом на певний строк і 
виражається в процентному грошовому відрахуванні із заробітної 
плати засудженого2. Так, відповідно до ст. 57 КК покарання у виді 
виправних робіт установлюється на строк від шести місяців до двох 
років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку 
засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в дохід 
держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 10% до 
20%. Виправні роботи, як один із видів основних покарань, можуть 
бути призначені, як правило, особам, які вчинили менш небезпечні 
злочини і не потребують ізоляції від суспільства. Виправні роботи 
призначаються тільки працюючим і відбуваються за місцем роботи 
засуджених. При цьому місцем роботи є підприємство, організація, 
установа, незалежно від форми власності, де особа прийнята на роботу 
у передбаченому законодавством порядку, виконує покладені у зв’язку 
з цим на неї трудові (службові) обов’язки й одержує заробітну плату3. 
Суди не повинні призначати виправні роботи особам, які вчинили 
злочини, пов’язані з виконанням ними службових або професійних 
обов’язків, коли залишення винного на тій самій роботі може 
призвести до послаблення виховного й запобіжного впливу покарання 
або до вчинення таких же злочинних діянь4. 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К., 2007. – 
С. 146. 

2  Див.: Козирева В. П. Кримінальні покарання майнового характеру за 
законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. 
наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / В. П. Козирева. – К., 2007. – 20 с. 

3  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [4-те вид., перероб. та доповн.]. – К., 2007. – 
С. 146. 

4 Див.: Абз. 1, 2 п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 
жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального 
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Крім того, виправні роботи не можуть бути призначені 
безробітним, оскільки, на відміну від ст. 29 КК 1960 р., у ній не 
передбачена можливість відбування цього покарання в інших місцях, 
що визначаються органами, які відають виконанням виправних робіт, а 
також тому, що воно передбачає відрахування із суми заробітку 
засудженого в дохід держави. 

Відповідно до ч. 2 ст. 57 КК виправні роботи не застосовуються до 
вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за 
дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти 
років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до 
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, прокурорів, 
адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого 
самоврядування. 

Виправні роботи мають строковий характер, оскільки їх 
тривалість – від шести місяців до двох років. Порядок обчислення 
строку виправних робіт визначений ст. 43 КВК України. Цей строк 
обчислюється роками, місяцями і днями, протягом яких засуджений 
працював і з його заробітку провадилося відрахування. Число днів, 
відпрацьованих засудженою особою, має бути не меншим за кількість 
робочих днів, які припадають на кожний місяць встановленого судом 
строку покарання. Відбування покарання у виді виправних робіт 
продовжується до повного відпрацювання засудженим призначеної 
кількості робочих днів або зарахування у встановлених ст. 43 КВК 
України випадках часу, коли засуджений не працював. Кількість 
робочих днів за графіком установлюється адміністрацією 
підприємства, установи та організації відповідно до положень Глави IV 
КЗпП України1. 

Із заробітку засудженого до виправних робіт здійснюються 
відрахування в розмірі не більше 20%. Порядок здійснення відрахувань 
із заробітку засуджених до виправних робіт регулюється ст. 45 КВК. 
Відрахування відповідно до вироку суду із заробітної плати засудженої 
особи починаються з наступного дня після надходження копії вироку 
та повідомлення на підприємство, але не раніше, ніж вирок набрав 
законної сили (ч. 2 ст. 45 КВК України). Відрахування провадяться з 
усієї суми заробітку засудженої особи, без виключення з цієї суми 
податків та інших платежів і незалежно від наявності претензій до 
засудженої особи за виконавчими документами, за кожний 
відпрацьований місяць при виплаті заробітної плати. Якщо засуджена 

                                                                                                             
покарання» // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних 
справах / Верховний Суд України ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком 
Інтер, 2005. – С. 262–263. 

1 Більш докладно див.: Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / 
А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець ; за ред. проф. А. X. Степанюка. – К. : 
Юрінком Інтер, 2008. – С. 284–290. 
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особа працює на роботах з періодичним нарахуванням заробітної плати 
(сезонні роботи у сільському господарстві, на риболовецьких та 
рибопереробних підприємствах тощо), то відрахування провадяться у 
міру її нарахування. При проведенні відрахувань із заробітку 
засуджених осіб у цей заробіток включається як грошова, так і 
натуральна частина їх прибутків. Відрахування не провадяться з 
грошових виплат, що одержуються у порядку загальнообов’язкового 
державного соціального страхування і соціального забезпечення, 
виплат одноразового характеру, не передбачених системою оплати 
праці, сум, які виплачуються як компенсація за витрати, пов’язані з 
відрядженням, та з інших компенсаційних виплат. 

Виправні роботи можуть бути призначені й на підставі ст. 82 КК 
України при заміні невідбутої частини покарання у виді позбавлення 
чи обмеження волі більш м’яким покаранням, а також у зв’язку із 
заміною виправними роботами штрафу в разі злісного ухилення від 
його сплати (ст. 53 КК України). Застосування покарання у виді 
виправних робіт також може мати місце при винесенні акта 
помилування у разі заміни покарання або його невідбутої частини 
виправними роботами на підставі ст. 85 КК України чи при заміні 
покарання або його невідбутої частини виправними роботами у зв’язку 
із законом України про амністію на підставі ч. 3 ст. 86 КК України. 

Виконання покарання у виді виправних робіт регламентується 
главою 9 КВК України «Виконання покарання у виді виправних робіт» 
(статті 41–46) та нормами Розділу III Інструкції про порядок виконання 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Особи, засуджені до 
виправних робіт, не тільки залишаються працювати на тому 
підприємстві, на якому вони працювали до засудження, а й на тій же 
самій посаді чи роботі. Переведення вказаних осіб на іншу посаду чи 
роботу здійснюється на підставах, передбачених законодавством про 
працю, за винятком обмежень, установлених вироком суду та 
кримінально-виконавчим законодавством. Контроль за виконанням 
покарання у виді виправних робіт покладається на кримінально-
виконавчу інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної 
роботи за місцем проживання засудженого – на ОВС (ч. 3 ст. 41 КВК 
України). 

Якщо з’ясується, що на час звернення вироку до виконання 
засуджений не працює, він надає працівникам кримінально-виконавчої 
інспекції письмове пояснення, в якому вказує причину звільнення з 
роботи. Після цього йому видається направлення до відповідного 
центру зайнятості населення і встановлюється строк для 
працевлаштування – 15 днів, та роз’яснюється, що він не має права 
відмовитися від запропонованої роботи чи перекваліфікації. 

У тому разі, якщо засуджений без поважної причини не 
працевлаштувався в установлений термін і не став на облік у центрі 
зайнятості населення, він викликається до інспекції і надає письмове 
пояснення про причини ухилення від відбування покарання. Офіційно 
йому виноситься застереження у виді письмового попередження про 
притягнення до кримінальної відповідальності, а у разі подальшого 
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ухилення від відбування покарання від засудженого береться письмове 
пояснення, виноситься письмове застереження у виді попередження та 
надається ще 10 днів для працевлаштування. Якщо ж засуджений знову 
без поважної причини не працевлаштувався у встановлений термін і не 
став на облік у центрі зайнятості населення, працівник інспекції 
надсилає подання, копію вироку та матеріали, які свідчать про 
ухилення від відбування покарання, прокуророві для вирішення 
питання про притягнення засудженого до кримінальної 
відповідальності за ч. 2 ст. 389 КК України. 

Службові обмеження для військовослужбовців. За своєю 
сутністю службові обмеження для військовослужбовців і виправні 
роботи подібні. Відмінність полягає лише в тому, що службові 
обмеження для військовослужбовців можуть бути призначені 
спеціальному суб’єкту злочину, тобто військовослужбовцю, крім 
військовослужбовця строкової служби. Відповідно до ст. 401 КК 
військовослужбовці – це особи, які проходять службу у Збройних 
Силах України, Службі безпеки України, Державній прикордонній 
служби України, Національній гвардії України та інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до законів України, Державній 
спеціальній службі транспорту, Державній службі спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. 

На строковій військовій службі перебувають громадяни, призвані 
на військову службу на встановлені строки. Строкову військову 
службу проходять також військовослужбовці чоловічої статі, 
відраховані з вищих військових навчальних закладів та вищих 
навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки 
(факультети військової підготовки, відділення військової підготовки, 
інститути військової підготовки) з програмами підготовки на посади 
осіб офіцерського складу (за винятком відрахування за станом 
здоров’я), якщо вони не вислужили встановленого строку строкової 
військової служби, а також військовослужбовці строкової служби, 
прийняті на військову службу за контрактом на посади рядового, 
сержантського і старшинського складу, які в разі розірвання контракту 
переведені на становище військовослужбовців строкової військової 
служби, якщо вони не вислужили встановленого строку строкової 
військової служби, за винятком випадків, передбачених підпунктом «з» 
пункту 85 Положення про проходження військової служби солдатами 
(матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України1. 

Головною сутністю призначення службових обмежень для 
військовослужбовців є те, що засуджений протягом встановленого 
вироком строку не може бузи підвищений в посаді, військовому званні, 
а строк відбуття покарання не зараховується до вислуги років на 

                                                 
1 Див.: Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України : 
Наказ Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 // Офіційний вісник 
України. – 2009. – № 38. – Ст. 1284. 
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присвоєння чергового спеціального звання. Крім того, із грошового 
утримання військовослужбовця проводяться утримання в дохід 
держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 10 до 
20%. Призначаючи покарання у виді службового обмеження, суд 
зобов’язаний визначити розмір відрахувань із заробітку або грошового 
забезпечення засудженого. Відсутність вказівки на цей розмір є 
підставою для скасування вироку1. 

Розглядуваний вид покарання призначається як у випадках, 
передбачених КК, так і у разі, якщо суд, враховуючи обставини 
кримінального провадження та особу засудженого, дійде висновку про 
можливість застосування до нього цього покарання замість обмеження 
волі чи позбавлення волі на строк не більше двох років (ч. 1 ст. 58 КК). 
Строк службового обмеження для військово-службовців – від шести 
місяців до двох років. Службове обмеження для військовослужбовців 
застосовується лише як основна міра покарання у разі, якщо: а) цей 
кримінально-правовий засіб передбачений санкцією статті КК; б) суд, з 
огляду на обставини справи та особу засудженого, вважатиме за 
можливе замість обмеження або позбавлення волі на строк не більше 
двох років призначити військовослужбовцю службові обмеження на 
той самий строк (ч. 1 ст. 58 КК України); в) суд дійде висновку про 
призначення покарання у виді службових обмежень для військово-
службовців як основного покарання, не передбаченого санкцією статті 
ОЧ КК, на підставі ч. 1 ст. 69 КК України в порядку пом’якшення виду 
основного покарання. Також допускається замі-на невідбутої частини 
покарання у виді обмеження чи позбавлення волі службовим 
обмеженням на підставі ст. 82 КК України. 

Відповідно до ст. 47 КВК суд, який постановив вирок про 
службове обмеження для військовослужбовця, після набрання ним 
законної сили направляє копію вироку командиру військової частини, 
де проходить службу засуджений військовослужбовець. Після 
одержання копії вироку командир військової частини видає 
відповідний наказ, у якому зазначається розмір відрахувань в доход 
держави з грошового утримання засудженого військовослужбовця, 
строк, протягом якого він не може бути підвищений за посадою, у 
військовому званні, а також який строк не зараховується йому в строк 
вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Наказ 
оголошується по військовій частині і доводиться до відома 
засудженого військовослужбовця. Про прийняття вироку до виконання 
командир військової частини протягом трьох днів сповіщає суд, який 
постановив вирок. За три дні до закінчення встановленого вироком 
суду строку службового обмеження для військовослужбовця командир 
військової частини видає наказ про припинення його виконання із 
зазначенням дати припинення. 

                                                 
1  Див.: Абз. 1 п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 

практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтая 2003 року 
№ 7 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6 . – С. 14–20. 
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Засуджені, які відбувають покарання у виді службових обмежень 
для військовослужбовців і визнані військово-лікарською комісією 1 
непридатними за станом здоров’я до військової служби із зняттям з 
військового обліку або непридатними до військової служби у мирний 
час, звільняються судом від покарання за поданням командира 
військової частини і висновком військово-лікарської комісії. 

Арешт. Відповідно до ст. 60 КК покарання у виді арешту полягає 
в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від 
одного до шести місяців. У широкому значенні арешт характеризується 
ознаками, що властиві усім видам покарань, тобто: є кримінально-
правовим засобом примусового характеру; призначається: від імені 
держави і виключно вироком суду тій особі, яка визнана винною у 
вчиненні злочину; за вчинення саме злочину; полягає у передбаченому 
КК обмеженні прав і свобод засудженого; тягне за собою судимість. 
Арешт у вузькому значенні характеризується за такими специфічними 
ознаками, як: особливості змісту (лімітація волі, що здійснюється 
шляхом пригнічення рефлексу особистої свободи у засудженого за 
допомогою його фізичної ізоляції); спеціально встановлене місце 
відбування; режим підвищеної суворості (який проявляється у значній 
кількості правообмежень, навіть порівняно з найсуворішим видом 
покарання – позбавленням волі на певний строк); короткочасний строк 
покарання2. 

Засуджений до арешту тримається в спеціальній установі 
виконання покарань ДПтС – арештному домі, де передбачаються 
умови досить суворих правообмежень. Це дало можливість багатьом 
дослідникам говорити про арешт як про вид покарання, що справляє 
шоковий вплив на засудженого. На думку законодавця, внаслідок 
короткочасного інтенсивного карального впливу засуджений має 
відмовитись від учинення злочинів надалі. Короткочасність ізоляції від 
суспільства особи, засудженої до арешту, полягає у тому, що цей вид 
покарання встановлюється на строк від одного до шести місяців.  

Судячи з Особливої частини КК України, арешт має 
застосовуватися за вчинення злочинів невеликої чи середньої тяжкості. 
Однак ті каральні елементи, про які говорилося вище, входять у 
суперечність з цією обставиною. Це пов’язано з тим, що законодавець 
для арешту, як зазначалося вище, передбачає умови суворої ізоляції. 
Так, засудженим до арешту забороняється побачення з родичами та 
іншими особами, за винятком адвокатів або інших фахівців у галузі 
права, які за законом мають право на надання правової допомоги 

                                                 
1 Див.: Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в 

Збройних Силах України : Наказ Міністра оборони України від 14.08.2008 року 
№ 402 // Офіційний Вісник України. – 2008. – № 89. – Ст. 2996. 

2 Шинкарьов Ю. В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості 
правового регулювання його виконання та відбування : автореф. дис. на здобуття 
наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / Ю. В. Шинкарьов. – Л., 2007. – С. 5. 
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особисто чи за дорученням юридичної особи, а також одержання 
посилок (передач) і бандеролей, за винятком посилок (передач), що 
містять предмети одягу за сезоном (ч. 3 ст. 51 КВК). Крім того, до осіб, 
які відбувають арешт, не може застосовуватися звільнення від 
відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) та умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК), амністія, а 
також заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням. 

Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, 
вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком до семи років. 
Особливості застосування арешту щодо неповнолітніх визначено уст. 
101 КК. 

Порядок виконання та умови відбування покарання у виді арешту 
регламентуються главою 12 КВК України «Виконання покарання у 
виді арешту» (статті 50–55) та нормами Розділу III Правил 
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. За 
встановленим порядком, засуджений відбуває весь строк покарання в 
одному арештному домі. Уведення подібних жорстких правил про 
місце відбування арешту пояснюється, головним чином, необхідністю 
не допускати економічно невиправдане переміщення засуджених; має 
значення і досить короткий строк покарання. Але ч. 3 ст. 50 КВК 
України встановлює винятки з цього загального правила. Згідно з 
указаною нормою переведення засудженого з одного арештного дому 
до іншого допускається у разі його хвороби або для забезпечення його 
особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що 
перешкоджають подальшому перебуванню засудженого в даному 
арештному домі.  

Якщо засуджений заявляє про те, що його життю та здоров’ю 
загрожує небезпека з боку інших засуджених, адміністрація арештного 
дому, перевіривши таку заяву, у разі необхідності може прийняти 
рішення про доцільність переведення такого засудженого до іншого 
арештного дому. З таким проханням начальник арештного дому 
звертається до апарату регіонального управління, яке і надає дозвіл 
(наряд) на етапування особи в інший арештний дім даного регіону (а у 
випадку переведення до іншого регіону такий наряд видається за 
запитом регіонального управління ДПтС). Крім цього, у разі 
необхідності та з метою захисту засудженого від можливих посягань на 
його життя з боку іншого засудженого чи запобігання вчиненню ним 
нового злочину або за наявності медичного висновку за вмотивованою 
постановою начальника установи їх можуть тримати в одиночних 
камерах. Іншими винятковими обставинами можуть бути стихійне 
лихо, епідемія, введення в районі розташування арештного дому 
надзвичайного стану (наприклад, участь у масових безпорядках, 
груповій непокорі або хуліганських діях, наслідки пожеж, повеней, 
землетрусів, а також інших подій техногенного характеру, що призвели 
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до неможливості перебування всіх засуджених або їх частини у 
приміщенні арештного дому)1. 

Таким чином, можна визначити специфічну мету арешту як виду 
покарання в такий спосіб: справляння на засудженого позитивного 
психологічного впливу в умовах короткочасної ізоляції від суспільства. 
Слід також зазначити, що на сьогодні через відсутність арештних 
будинків, що, у свою чергу, пояснюється складним економічним 
становищем у країні, арешт виконується слідчими ізоляторами2. Отже, 
оскільки не створено умов для виконання арешту, а його виконання 
слідчими ізоляторами є протизаконним, то в законі про кримінальну 
відповідальність необхідно взагалі виключити арешт із переліку видів 
покарань (разом з обмеженням волі), оскільки воно не відповідає 
політиці у сфері протидії кримінальній активності і меті покарання.  

Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті Служби 
правопорядку (далі – СП) відповідно до вимог КВК України та вимог 
пунктів 13–25 та пунктів 28–46 додатка 12 до Статуту гарнізонної та 
вартової служб Збройних Сил України3. Підставою для тримання на 
гауптвахті СП засуджених до арешту військовослужбовців є 
обвинувальний вирок військового суду, який набрав законної сили. 
Контроль за додержанням законності та порядку утримання 
засуджених до арешту військовослужбовців здійснює начальник 
органу управління СП в гарнізоні. Начальником чергової зміни на 
гауптвахті СП, де утримуються засуджені військовослужбовці, 
призначається офіцер (прапорщик)4. 

Засуджені військовослужбовці відбувають строк покарання на 
одній гауптвахті СП. Переведення засудженого з однієї гауптвахти 
(камери) СП до іншої допускається в разі його хвороби або для 
забезпечення його особистої безпеки, а також за інших виняткових 
обставин, що перешкоджають подальшому перебуванню засудже-ного 
в даній гауптвахті (камері). Переведення засуджених у межах однієї 
гауптвахти СП здійснюється за письмовим розпорядженням 
начальника органу управління СП в гарнізоні, переведенім до іншої 
гауптвахти СП – за рішенням начальника СП – начальника Головного 
управління СП за поданням начальника органу управління СП в 

                                                 
1 Більш докладно див.: Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / 

А. П. Гель, Г. С. Семаков, І. С. Яковець ; за ред. проф. А. X. Степанюка. – К. : 
Юрінком Інтер, 2008. – С. 296–305. 

2 Див.: Митрофанов І. І. Проблеми законності виконання покарання у виді 
арешту в сучасній Україні / І. І. Митрофанов // Кримінальне судочинство. Судова 
практика у кримінальних справах. – 2011. – № 2. – С. 23–31. 

3 Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України : Закон 
України від 24 березня 1999 року № 550-ХІУ // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 
1999. – № 22–23. – Ст. 196. 

4  Про інші особливості порядку виконання (відбування) арешту військово-
службовцями див.: Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / за ред. 
проф. А. X. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 305–312. 
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гарнізоні. Розпорядок дня на гауптвахті СП встановлює начальник 
органу управління СП1. 

Втеча засудженого до арешту з місця позбавлення воді або з-під 
варти утворює склад злочину, передбаченого ст. 393 КК. 

Обмеження волі. По суті під новою назвою відновлені 
кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини, що 
існували раніше: умовне засудження з обов’язковим залученням до 
праці та умовне звільнення з місць позбавлення волі з обов’язковим 
залученням до праці. Зміст покарання у виді обмеження волі розкритий 
у ст. 61 КК України. Це покарання є основним і полягає у триманні 
особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без 
ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з 
обов’язковим залученням до праці.  

Обмеження волі є строковим покаранням і може бути призначене 
судом на строк від одного до п’яти років. Воно може бути застосоване: 
у випадках, коли таке покарання прямо передбачене у санкції статті 
Особливої частини КК; при переході до більш м’якого покарання, 
відповідно до ст. 69 КК України; при заміні невідбутої частини 
покарання більш м’яким покаранням (ст. 82 КК України). Така заміна 
може мати місце не тільки щодо позбавлення волі, а й відносно інших 
покарань, наприклад тримання у дисциплінарному батальйоні; при 
заміні покарання більш м’яким покаранням на підставі ч. 4 ст. 83 КК 
України (щодо жінок, які були звільнені від відбування покарання до 
досягнення дитиною трирічного віку)2 та при звільненні від покарання 
на підставі закону України про амністію або акта про помилування 
(ст. 85). При призначенні покарання у виді обмеження волі суд, з 
урахуванням ст. 75 КК, може прийняти рішення про звільнення 
засудженого від відбування покарання з випробуванням3. 

Відповідно до ч. 3 ст. 61 КК обмеження волі не може 
застосовуватися до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають 
дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного 
віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і 
другої груп. 

Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді 
обмеження волі регламентуються главою 13 КВК України «Виконання 
покарання у виді обмеження волі» (статті 56–70) та нормами Розділу V 
Інструкції про порядок виконання покарань, не пов’язаних з 

                                                 
1  Див.: Про затвердження Інструкції про порядок і умови утримання 

засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців : Наказ Міністра 
оборони України від 26.09.2013  № 656 // Офіційний вісник України. – 2013. – 
№ 84, том 2. – Ст. 3119. 

2 Кримінально-виконавче право України : [навчальний посібник] / за ред. проф. 
А. X. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 313. 

3 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [2-е вид., 
перероб. та доп.] / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 159. 
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позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до 
таких покарань, та Правилами внутрішнього розпорядку установ 
виконання покарань1. 

Особи, засуджені до обмеження волі, відбувають покарання у 
виправних центрах, як правило, у межах адміністративно-
територіальної одиниці відповідно до їх постійного місця проживання 
до засудження. Виправні центри є кримінально-виконавчими 
установами відкритого типу, які організовуються і ліквідуються ДПтС 
(ст. 11 КВК України). Межі виправного центру визначають управління 
(відділи) ДПтС в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та 
Київській області за погодженням з органами місцевого 
самоврядування, з урахуванням особливостей установи, та проходять 
по межі населеного пункту, про що засудженим оголошується під 
розписку. На думку Є. М. Бодюла, це може бути як огорожа, так і 
природні елементи ландшафту. При встановленні меж виправного 
центру необхідно також ураховувати дислокацію установи, характер 
робіт, що виконуються засудженими, тощо. Проте в усіх випадках ці 
межі не можуть бути занадто віддалені від дислокації адміністрації 
виправного центру, тому пропонується встановлювати їх за аналогією з 
колоніями-поселеннями на відстані, яка не перевищує п’яти кілометрів 
від центру дислокації адміністрації установи2. 

Відповідно до ст. 16 КВК України виправні центри виконують 
покарання у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини 
невеликої та середньої тяжкості. Попри це, в них можуть триматися 
особи, яким покарання у виді обмеження волі призначено відповідно 
до ст. 82 КК України (заміна невідбутої частини покарання більш 
м’яким) чи ст. 389 КК України (ухилення від покарання, не пов’язаного 
з позбавленням волі). Таким чином, у виправних центрах можуть 
утримуватись і засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини3. 

За самовільне залишення місця обмеження волі або злісне 
ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського 
порядку чи встановлених правил проживання, вчинені особою, 
засудженою до обмеження волі, передбачено ч. 1 ст. 390 КК покарання 
у виді позбавлення волі на строк до трьох років. 

Тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців. Відповідно до ст. 62 КК України як основний 
вид покарання до військовослужбовців строкової служби, 

                                                 
1  Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання 

покарань : Наказ Міністерства юстиції України від 29.12.2014  № 2186/5 // 
Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – Ст. 88. 

2  Бодюл Є. М. Правові та організаційні засади виконання покарання в 
кримінально-виконавчих установах відкритого типу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 : «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / Є. М. Бодюл. – К., 2005. – 18 с. 

3 Див.: Кримінально-виконавче право України : [навч. посібник] / за ред. проф. 
А. X. Степанюка. – К., 2008. – С. 313–333. 
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військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, 
осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, 
осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, 
військовослужбовців, призваних на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок), 
може застосовуватися покарання у виді тримання в дисциплінарному 
батальйоні на строк від шести місяців до двох років у випадках, 
передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини 
справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити 
позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у 
дисциплінарному батальйоні на той самий строк. 

Дисциплінарний батальйон безпосередньо підпорядковується 
начальнику Центрального управління Військової служби правопорядку 
(по м. Києву і Київській обл.) – військовому коменданту (м. Київ), який 
забезпечує добір і розстановку кадрів офіцерського складу, контролює 
режим та умови тримання засуджених військовослужбовців, 
організацію праці, військове навчання, виховну роботу із засудженими 
військовослужбовцями. Підставою для тримання засуджених 
військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні є вирок суду, який 
набрав законної сили. 

У разі засудження винного до позбавлення волі за сукупністю 
злочинів суд вправі замінити це покарання триманням у 
дисциплінарному батальйоні з підстав і в порядку, передбачених ч. 1 
ст. 62 КК, лише після визначення остаточного покарання за правилами 
ст. 70 КК. Це стосується і тих випадків, коли за одні злочини, що 
входять у сукупність, особі призначено покарання у виді позбавлення 
волі, а за інші – тримання в дисциплінарному батальйоні. 

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 
застосовується до військовослужбовців строкової служби, 
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, 
осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, 
осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, 
військовослужбовців, призваних на військову службу під час 
мобілізації, на особливий період (крім військовослужбовців-жінок). До 
курсантів військово-навчальних закладів, шкіл прапорщиків, мічманів 
та інших подібних навчальних закладів цей вид покарання може бути 
застосований лише за злочини, вчинені ними після зарахування на 
навчання, і за умови, що до цього вони не проходили строкову 
військову службу. Правовою основою військового обов’язку і 
військової служби є Конституція України, Закон України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (в 
редакції Закону № 3597-IV від 04.04.2006), Закон України «Про 
оборону» від 06.12.1991 № 1932-XII, «Про Збройні Сили України» від 
06.12.1991 № 1934-XII (в редакції Закону № 2019-III від 05.10.2000), 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-
XII (в редакції Закону № 2435-IV від 02.03.2005), інші закони України, 
а також прийняті відповідно до них укази Президента України та інші 
нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності 
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держави, виконання військового обов’язку, проходження військової 
служби, служби у військовому резерві та статусу військовослужбовців, 
а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України. 

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 
застосовується, як правило, у випадках вчинення злочинів невеликої 
тяжкості, коли засуджених можна залишити на військовій службі й 
виправити в умовах дисциплінарної частини. Цей вид покарання може 
бути застосований і до військовослужбовців, які вчинили злочини 
середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, за умови, що суд, 
враховуючи особу винного й обставини, що пом’якшують покарання та 
істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, дійде висновку 
про можливість призначення такого покарання1. 

До засуджених військовослужбовців, які раніше відбували 
покарання у виді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному 
батальйоні замість позбавлення волі застосовуватися не може. Крім 
того, це покарання не призначається особам: до яких поряд із 
покаранням за вчинений злочин застосовується примусове лікування 
від алкоголізму або наркоманії; які за станом здоров’я не придатні до 
військової служби. 

Інструкція про порядок відбування покарання засуджених 
військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 
(далі – Інструкція) 2  визначає механізм реалізації вимог глави 14 
Кримінально-виконавчого кодексу України та порядок направлення і 
прийняття засуджених військовослужбовців у дисциплінарний 
батальйон. Основними засобами виправлення і ресоціалізації 
засуджених військовослужбовців, які тримаються в дисциплінарному 
батальйоні, є встановлений порядок виконання та відбування 
покарання (режим), суспільно корисна праця, виховна та соціальна 
робота, громадський вплив, військове навчання. Засоби виправлення та 
ресоціалізації застосовують з урахуванням характеру і ступеня 
суспільної небезпечності вчиненого злочину, особистості засудженого 
військовослужбовця, а також його ставлення до праці та виконання 
вимог статутів Збройних Сил України. 

Військовослужбовці, яким призначається покарання у виді 
тримання у дисциплінарному батальйоні, не підлягають звільненню від 
його відбування з випробуванням (ст. 75 КК). Але до них може бути 

                                                 
1 Див.: Пункт 2 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному 
батальйоні» № 15 від 28 грудня 1996 року (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 17) // 
Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 11–13. 

2 Про затвердження Інструкції про порядок відбування покарання засуджених 
військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні : Наказ 
Міністра оборони України від 29.11.2004  № 567 (в редакції наказу МО України від 
02.07.2013 № 445) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3294. 

 415 

застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 
Так, ПВСУ у п. 8 Постанови «Про практику призначення 
військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному 
батальйоні» зазначив, що відповідно до статей 81, 82 КК України до 
осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні, може 
бути застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання й заміна невідбутої частини покарання більш м’яким лише у 
тому разі, якщо вони сумлінною поведінкою та ставленням до праці 
довели своє виправлення1. 

Особи, яким призначено покарання у виді тримання в 
дисциплінарному батальйоні, є військовослужбовцями, тому їх утечу з 
гауптвахти або інше ухилення від військової служби, до прибуття в 
дисциплінарний батальйон, а також під час відбування там покарання, 
слід кваліфікувати залежно від спрямованості умислу, способу та 
тривалості ухилення за статтями 407, 408 або 409 КК України. 

Крім зазначених вище покарань органи та командування 
військових частин МО України виконують позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, коли воно 
застосовується як додаткове покарання до арешту та тримання в 
дисциплінарному батальйоні. 

Позбавлення волі на певний строк – основний вид покарання. 
Воно може застосовуватися до всіх категорій засуджених, пов’язане з 
виправно-трудовим впливом на них, поєднаним із проведенням з ними 
соціально-виховної роботи, має строковий характер. Позбавлення волі 
полягає в ізоляції засудженого від суспільства на певний строк з 
поміщенням його у спеціалізовану установу виконання покарань 
певного виду (типу). Позбавлення волі як вид покарання передбачене в 
ЗУпКВ за вчинення злочинів, які становлять підвищену суспільну 
небезпеку. Правовий статус осіб, підданих судовим вироком 
позбавленню волі (ув’язнених), характеризується тим, що вони 
позбавляються права вільного пересування, обмежуються у праві 
розпоряджатися своїм часом, у спілкуванні з рідними та знайомими, у 
виборі виду трудової діяльності і водночас жорсткою регламентацією 
часу їх роботи і відпочинку. Цей вид покарання характеризується 
кримінально-виконавчим впливом на засудженого, що здійснюється 
шляхом тримання його в режимних умовах, залучення до праці та 
проведення з ним виховної роботи, а за потреби – загальноосвітнім чи 
професійним навчанням. Слід підкреслити, що відповідно до ч. 3 ст. 43 
Конституції України не вважається примусовою працею, використання 
якої заборонене, робота за вироком суду, в тому числі і під час 
відбування такого покарання, як позбавлення волі. 

                                                 
1  Див.: Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні : Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 28 грудня 1996 року № 15 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 17 // 
Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 11–13. 

Feniks
Oval
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Позбавлення волі на певний строк може застосовуватися лише у 
разі, якщо воно вказане в санкції статті (частини статті) КК, а також 
при заміні довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний 
строк у порядку амністії чи помилування (статті 86, 87). Воно також 
може застосовуватися, коли суд дійде висновку про можливість 
незастосування довічного позбавлення волі (ст. 64). 

До неповнолітніх позбавлення волі на певний строк 
застосовується у порядку, передбаченому ст. 102 КК, і може бути 
призначене на строк від шести місяців до десяти років, а в разі 
вчинення особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним 
позбавленням життя людини, – на строк до п’ятнадцяти років. 
Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, 
відбувають його у спеціальних виховних установах. 

Стаття 63 КК встановлює строки позбавлення волі для повнолітніх 
осіб, які визнані винними у вчиненні злочину, – від одного до 
п’ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною 
частиною цього Кодексу. Так, при складанні покарань у виді 
позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного 
за сукупністю вироків, не повинен перевищувати п’ятнадцяти років, а у 
разі, якщо хоча б один зі злочинів є особливо тяжким, загальний строк 
позбавлення волі може бути більшим п’ятнадцяти років, але не 
повинен перевищувати двадцяти п’яти років. Крім того, відповідно до 
ч. 2 ст. 87 КК актом про помилування може бути здійснена заміна 
засудженому призначеного судом покарання у виді довічного 
позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти 
п’яти років. Суд, керуючись загальними засадами призначення 
покарання, визначає такий строк позбавлення волі, який необхідний і 
достатній для досягнення мети покарання. 

Конкретні межі строку позбавлення волі вказуються в санкціях 
статей Особливої частини КК за конкретні види злочинів. Нижня межа 
санкції в нормі Особливої частини може бути не вказана. Наприклад, 
умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК) 
карається позбавленням волі на строк до двох років. У такому випадку 
мінімальним строком позбавлення волі є один рік, про що сказано в ч. 
2 ст. 63 КК. Конкретний строк позбавлення волі при засудженні винної 
особи визначається вироком суду.  

Тяжкість покарання у виді позбавлення волі значною мірою 
визначається видом УВП, в якій засуджені відбувають покарання, – 
виправні колонії мінімального, середнього і максимального рівнів 
безпеки.  

Вид УВП визначається на підставі Інструкції про порядок 
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, 
засуджених до позбавлення волі 1  комісіями з питань розподілу, 

                                                 
1  Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та 

переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, 
Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та 
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направлення та переведення для відбування покарання осіб, 
засуджених до позбавлення волі, що утворюються в територіальних 
органах управління ДПтС, та Апеляційною комісію ДПтС з питань 
розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, 
засуджених до позбавлення волі, що утворюється в ДПтС. Сам же вид 
УВП для відбування покарання у виді позбавлення волі залежить, у 
свою чергу, як від тяжкості вчиненого злочину, так і від даних, які 
характеризують особу, винну у його вчиненні (стать, вік, попередня 
судимість, зокрема, пов’язана з відбуванням покарання у місцях 
позбавлення волі тощо). 

За втечу з місця позбавлення волі або з-під варти особа, яка 
відбуває покарання у виді позбавлення волі на певний строк, 
передбачене покарання за ч. 1 ст. 393 КК у виді позбавлення волі на 
строк від трьох до п’яти років, а за ч. 2 ст. 393 КК – позбавлення волі 
на строк від п’яти до восьми років. 

Довічне позбавлення волі – основне покарання, що 
застосовується судом тільки у разі, якщо воно вказане в санкції статті 
(частини статті) Особливої частини КК. Такими статтями (частинами 
статей) Особливої частини КК, що передбачають можливість 
застосування цього виду покарання, є: ч. 3 ст. 110, ст. 112, ч. 2 ст. 115, 
ч. 3 ст. 258, статті 348, 379, 400, ч. 4 ст. 404, ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 439, ч. 1 
ст. 442, ст. 443 КК. 

Довічне позбавлення волі застосовується лише у разі, якщо суд не 
вважає за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк. 
Застосування цього покарання має бути належним чином мотивоване у 
вироку з посиланням на встановлені обставини вчиненого злочину і 
дані, які характеризують підсудного1. 

Не застосовується довічне позбавлення волі до таких категорій 
осіб: а) осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років; б) осіб, які вчинили 
злочин у віці понад 65 років; в) жінок, які були в стані вагітності під 
час вчинення злочину; г) жінок, які були в стані вагітності на момент 
постановлення вироку. 

У разі засудження винного за сукупністю злочинів, якщо хоча б за 
один із них призначено довічне позбавлення волі, то остаточне 
покарання за їх сукупністю визначається шляхом поглинення 
зазначеним видом покарання будь-яких менш суворих 2 . Загальний 
строк покарання, визначеного за сукупністю вироків шляхом 
складання покарань у виді позбавлення волі, не може перевищувати 15 

                                                                                                             
переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, 
Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з 
питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, 
засуджених до позбавлення волі : Наказ Міністерства юстиції України від 
08.02.2012 № 222/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 14. – Ст. 524. 

1  Див.: Абз. 2 п. 28 Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами 
кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7. 

2 Див.: Абз. 3 п. 22 Постанови ПВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7. 
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років, а якщо хоча б один зі злочинів є особливо тяжким, – 25 років. 
Якщо складаються покарання у виді довічного позбавлення волі і будь-
яке інше, то остаточне покарання визначається шляхом поглинення 
менш суворого покарання довічним позбавленням волі1. 

Порядок і умови виконання та відбування довічного позбавлення 
волі в України визначені у главі 22 Розділу IV КВК та Правилами 
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Так, за ст. 150 
КВК України засуджені до довічного позбавлення волі мають 
відбувати покарання у виправних колоніях максимального рівня 
безпеки окремо від інших категорій засуджених, які відбувають 
покарання у виправних колоніях даного виду. 

Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення 
волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як правило, по дві 
особи і носять одяг спеціального зразка. За заявою засудженого та в 
інших необхідних випадках з метою захисту засудженого від 
можливих посягань на його життя з боку інших засуджених чи 
запобігання вчиненню ним злочину або при наявності медичного 
висновку за постановою начальника колонії його можуть тримати в 
одиночній камері. Засуджені до довічного позбавлення волі 
залучаються до праці тільки на території колонії з урахуванням вимог 
тримання їх у приміщеннях камерного типу. 

Засуджені до довічного позбавлення волі не підлягають 
звільненню від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК), 
умовно-достроковому звільненню від відбування покарання (ст. 81 КК) 
та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (ст. 82)2. 

Законом про амністію засудженим до довічного позбавлення волі 
це покарання може бути замінене на позбавлення волі на певний строк 
(ст. 85, ч. 3 ст. 86 КК). Актом про помилування може бути здійснена 
заміна засудженому призначеного судом покарання у виді довічного 
позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти 
п’яти років (ст. 87 КК). 

Крім того, до ст. 151 КВК України Законом № 3559-ІУ від 
16.03.2006 р. внесені зміни, згідно з якими засудженим до довічного 
позбавлення волі може бути подано клопотання про його помилування 
після відбуття ним не менше двадцяти років призначеного покарання. 

Як свідчить практика, застосування цього виду покарання, поряд з 
позитивними моментами, мають місце й негативні. По-перше, 
враховуючи, що при призначенні довічного позбавлення волі засуджені 
не позбавляються життя, суди призначають цей вид покарання дещо 
частіше, аніж смертну кару. Якщо врахувати, що станом на 1 квітня 
2014 року в Україні відбуває довічне позбавлення волі вже понад 1895 
осіб, з яких 23 – жінки, така тенденція не може не викликати 

                                                 
1 Див.: Абз. 5 п. 25 Постанови ПВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 7. 
2 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [2-е вид., 

перероб. та доп.] / за заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 
К. : Дакор, 2008. – C. 165. 
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занепокоєння. ДПтС не встигає облаштовувати для тримання цих осіб 
спеціальні установи, внаслідок чого вони продовжують відбувати 
покарання в непристосованих умовах. Як наслідок цього, 
Європейський суд з прав людини виніс декілька рішень за справами 
осіб, які відбувають довічне позбавлення волі, та визнав порушення їх 
прав, застосування тортур, приниження гідності. Водночас, 
матеріально-побутове та інше забезпечення засуджених до довічного 
позбавлення волі потребує чималих видатків з Державного бюджету, і 
їх розмір буде з кожним роком збільшуватись. Крім того, тримання в 
умовах найбільш суворої ізоляції, інші специфічні особливості 
виконання цього покарання, зокрема одяг спеціального зразка, камерне 
розміщення, відсутність відповідної трудової зайнятості тощо 
негативно впливає на психіку засуджених, внаслідок чого після кількох 
десятків років перебування в колонії більшість цих осіб втрачає 
людське обличчя, стає так званими «роботами» та у разі звільнення – 
поповнять ряди психічно хворих та непристосованих до життя осіб1. 

За втечу з місця позбавлення волі або з-під варти особа, яка 
відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, передбачене 
покарання за ч. 1 ст. 393 КК у виді позбавлення волі на строк від трьох 
до п’яти років, а за ч. 2 ст. 393 КК – позбавлення волі на строк від п’яти 
до восьми років. 

 
17.4. Додаткові покарання 
Конфіскація майна (від латинського соnfiscatiо – відібрання в 

скарбницю) полягає в примусовому безоплатному вилученні у 
власність держави всього або частини майна, яке є власністю 
засудженого (ч. 1 ст. 59 КК України). Якщо конфіскується частина 
майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, 
або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна є 
повною або частковою. Заміна майна, що конфіскується, на 
еквівалентну грошову суму не допускається. 

Частина 2 ст. 52 КК встановлює, що цей вид покарання 
відноситься до додаткових покарань. Конфіскація майна може бути 
призначена: 1)  лише у випадках, прямо передбачених в Особливій 
частині КК; 2) за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини; 3) за 
злочини проти основ національної безпеки України та громадської 
безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості. Корисливим тяжким або 
особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який зі злочинів, 
визначених у ч. 4 чи 5 ст. 12 КК України, якщо його вчинено з 
корисливих мотивів 2 . Злочини проти основ національної безпеки 
України та громадської безпеки – це суспільно небезпечні винні 

                                                 
1 Кримінально-виконавче право України : [навчальний посібник] / за ред. проф. 

А. X. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 514–515. 
2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [4-те вид., перероб. та доповн.]. – К. : 
Юридична думка, 2007. – С. 149. 
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(умисні) діяння, передачені розділами І і IX Особливої частини КК 
України, що посягають на національну безпеку, в тому числі й на 
громадську, знижують захищеність життя і здоров’я людей та інших 
важливих цінностей суспільства та створюють загальну небезпеку 
настання тяжких наслідків або заподіяння істотної шкоди, вчинені 
суб’єктами цих злочинів.  

У санкціях статей Особливої частини КК є вказівки на так 
називану «спеціальну конфіскацію». Так, наприклад, санкцією ст. 204 
КК передбачена можливість конфіскації незаконно виготовленої 
продукції та обладнання для її виготовлення. Однак у всіх випадках 
при розслідуванні кримінальних проваджень питання щодо знарядь 
злочину, грошей, цінностей та інших речей, нажитих злочинним 
шляхом, грошей, цінностей та інших речей, які були об’єктом 
злочинних дій, вирішуються у порядку, передбаченому ст. 100 КПК1. 
Так, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК питання про спеціальну 
конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані 
суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким 
закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи 
повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі 
закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання 
про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів 
вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке 
розглядається згідно із статтями 171–174 КПК України.  

ПВСУ у абз. 2 п. 13 Постанови «Про судову практику у справах 
про контрабанду та порушення митних правил» зазначив, що предмети 
зі спеціально виготовленими сховищами та транспортні засоби, які 
використовувалися для приховування контрабандного товару при 
переміщенні через митний кордон, можуть бути конфісковані на 
підставі ст. 100 КПК України за умови визнання їх речовими 
доказами2. 

Приховування майна, що підлягає конфіскації або на яке 
накладено арешт чи яке описано, утворює склад злочину, 
передбаченого ст. 388 КК України. 

Відповідно до ст. 48 КВК України суд, який постановив вирок, що 
передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, після набрання 
ним законної сили надсилає виконавчий лист, копію опису майна і 
копію вироку для виконання центральному органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері організації примусового 
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), про що 
сповіщає відповідну фінансову установу. У разі відсутності у справі 
опису майна засудженого надсилається довідка про те, що опису майна 

                                                 
1  Див.: Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI // ВВР. – 2013. – № 9–10, 11–12, 13. – Ст. 88. 
2  Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних 

правил : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року 
№ 8  // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6 . – С. 10–13. 
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не проводилося. Виконання покарання у виді конфіскації майна 
здійснюється здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання 
рішень судів та інших органів (посадових осіб) за місцезнаходженням 
майна відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»1. 

У ч. 3 ст. 59 КК вказано, що Перелік майна, яке не підлягає 
конфіскації, визначається законом України. У ст. 49 КВК України 
законодавець закріплює види майна засудженого, які можуть підлягати 
конфіскації за вироком суду. Відповідно до ч. 1 ст. 49 КВК, конфіскації 
підлягає майно, яке є власністю засудженого, у тому числі його частка 
у спільній власності, статутному фонді суб’єктів господарської 
діяльності, гроші, цінні папері та інші цінності, включаючи ті, що 
знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових 
установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління. 
Водночас, у ч. 2 ст. 49 КВК міститься застереження: не підлягає 
конфіскації майно, що належить засудженому на правах приватної 
власності чи є його часткою у спільній власності, необхідне для 
засудженого та осіб, які перебувають на його утриманні. Перелік 
такого майна міститься у додатку до КК України 1960 року2. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням 
суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом3. Засуд-
жений може бути звільнений від конфіскації майна за амністією (ст. 86 
КК), якщо до дня набрання чинності закону про амністію не був 
виконаний вирок суду в частині конфіскації майна. Конфіскація як вид 
покарання не застосовується до неповнолітніх (ст. 98). КК УРСР 1960 
року допускав застосування цієї міри й до неповнолітнього4. 

М. П. Черненок, досліджуючи проблеми теорії і практики 
виконання майнових покарань, установив, що реальність виконання 
покарання у виді конфіскації майна становить менше 10%. Це 
пояснюється тим, що, по-перше, слідчі і дізнавачі нерідко несвоєчасно 
вживають заходів щодо накладення арешту на майно підозрюваних й 
обвинувачених, що дає можливість приховання майна, яке підлягає 

                                                 
1  Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та 

деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури 
примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) : Закон 
України від 04.11.2010 року № 2677-VI / Відомості Верховної Ради України. – 
2011. – № 19 (№ 19–20). – Ст. 142. 

2  Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / за ред. проф. 
А. X. Степанюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 231–233. 

3 Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), 
що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню регламентовані 
Інструкцією з організації примусового виконання рішень, що затверджена Наказом 
Мін’юста України від 02.04.2012 № 512/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – 
№ 27. – Ст. 1018. 

4 Див.: Стаття 35 КК України : Закон від 28.12.60 // ВВР УРСР. – 1961. – 
№ 2. – Ст. 14. 
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конфіскації. По-друге, труднощі виконання покарання у виді 
конфіскації майна визначаються контингентом громадян, відносно 
яких застосовується цей вид покарання. До зазначеної категорії нерідко 
належать особи без певного місця проживання, хворі на алкоголізм і 
наркоманію. У переліченого контингенту майно, як правило, відсутнє. 
Крім того, до цієї категорії належать й особи, що професійно 
займаються підприємницькою діяльністю. Як правило, усе майно таких 
осіб на законних підставах оформлено на родичів або на довірених 
осіб. Тобто це покарання перетворилося по суті на формальність, 
дотримання якої вимагає законодавство про кримінальну 
відповідальність. М. П. Черненок висловив пропозицію стосовно 
виключення покарання у виді конфіскації майна з системи покарань, 
що передбачена чинним КК України1. 

Така пропозиція є слушною, оскільки в міжнародному 
кримінальному праві існує два види конфіскації – загальна і 
спеціальна. Загальна стосується конфіскації усього майна засудженого, 
за винятком майна, перелік якого визначається законом. У багатьох 
країнах така конфіскація заборонена Конституціями цих країн. Україна 
ніяк не бажає розставатися з нею. Тому, має залишитися лише 
спеціальна конфіскація, яка передбачає безоплатне вилучення того 
майна, що використовувалося для вчинення злочину чи було отримано 
злочинним шляхом. У міжнародній практиці спеціальна конфіскація, 
як правило, застосовується при вчиненні злочинів, пов’язаних з 
легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму, а також 
нелегальним обігом наркотиків. Отже, законодавству України слід 
відмовитися від загальної конфіскації майна як виду покарання, а 
залишити лише її спеціальний вид. 

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу. Цей вид покарання стосується особливих 
прав і переваг, якими наділений засуджений. Питання про позбавлення 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу може вирішуватися як 
відносно осіб, які знаходяться на службі, так і тих, які звільнені зі 
служби у відставку або запас. За своєю сутністю цей вид покарання 
морально впливає на засудженого (почуття сорому, совісті) і в такий 
спосіб переслідує мету покарання (ч. 2 ст. 50 КК). Розглядуваний 
кримінально-правовий засіб не має строку і є довічним. При цьому 
механізм відновлення прав на позбавлене звання, ранг, чин або 
кваліфікаційний клас в чинному законодавстві не розроблений.  

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу як вид покарання не вказується у санкціях норм 
Особливої частини КК. Згідно зі ст. 54 КК України суд може 
застосовувати це покарання лише при засудженні особи за особливо 

                                                 
1 Черненок М. П. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
М. П. Черненок. – X., 2003. – 20 с. 
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тяжкий чи тяжкий злочин (частини 4 і 5 ст. 12 КК). При цьому суд 
обов’язково має враховувати особу винного та вмотивувати у вироку, 
чому винний позбавляється військового, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу. Його застосування залежить від 
розсуду суду. Аналіз судової практики свідчить про те, що суди, 
застосовуючи таке покарання, враховують зокрема такі обставини: 
використання винним свого звання, рангу, чину чи кваліфікаційного 
класу для вчинення злочину або для одержання не передбачених 
законом пільг або переваг для себе чи для інших осіб; його ставлення 
до виконання службових обов’язків; наявність дисциплінарних 
стягнень; поведінку винного в колективі і побуті1. 

Військове звання присвоюється особам, які проходять службу в 
Збройних Силах України 2 , Службі безпеки України 3 , Державній 
прикордонній службі України 4 , Національній гвардії України 5  та в 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : Юридична 
думка, 2007. – С. 142. 

2 Див.: Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25 
березня 1992 року № 2232-XII (в редакції Закону від 04.04.2006 р. № 3597-IV) // 
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385; ВВР. – 2006. – 
№ 38. – Ст. 324; Про затвердження Інструкції про організацію виконання 
Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних 
Силах України : Наказ Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 // 
Офіційний вісник України. – 2009. – № 38. – Ст. 1284. 

3  Див.: Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»; 
Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби 
безпеки України : Затверджене Указом Президента України від 27 грудня 2007 
року № 1262 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 99. – Ст. 3581; Інструкція 
про організацію виконання Положення про проходження військової служби 
військовослужбовцями Служби безпеки України : затверджена Наказом Служби 
безпеки України від 14.10.2008 року № 772 // Офіційний вісник України. – 2009. – 
№ 3. – Ст. 94. 

4  Комплектування Державної прикордонної служби України військово-
службовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі 
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Питання про 
привоєння військових звань таким військовослужбовцям вирішується так само, як і 
військовослужбовцям Збройних Сил України (див.: Про Державну прикордонну 
службу України : Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-ІV // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208). 

5  Комплектування Національної гвардії України військовослужбовцями та 
проходження ними військової служби здійснюються відповідно до Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову службу». Указом Президента України від 
28.03.2014 поширена дія Положення про проходження громадянами України 
військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента 
України від 10.12.2008 № 1153/2008, на військовослужбовців Національної гвардії 
України. 
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інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 
України1, а також військовозобов’язаним. Військове звання може бути 
первинним або черговим 2 . Для осіб рядового складу первинним є 
військове звання солдата (матроса). Для осіб сержантського та 
старшинського складу первинним є військове звання молодшого 
сержанта (старшини 2 статті); Для осіб офіцерського складу первинним 
є військове звання лейтенанта, а у випадках, передбачених 
Положенням про проходження громадянами України військової 
служби у Збройних Силах України, – молодшого лейтенанта. Черговим 
військовим званням є військове звання, наступне за тим, яке має 
військовослужбовець. Старшинство та послідовність військових звань 
визначаються відповідно до ст. 5 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу». 

Спеціальні звання присвоюються працівникам міліції, державної 
податкової адміністрації, податкової міліції, ДПтС та державної митної 
служби. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону про міліцію 3 
особовий склад міліції складається з працівників, що проходять 
державну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного 
законодавства присвоєно спеціальні звання міліції. 

Особам, які перебувають на службі в органах внутрішніх справ, 
присвоюються такі спеціальні звання 4 : 1) рядовий склад: рядовий 
міліції (рядовий внутрішньої служби); 2) молодший начальницький 
склад: молодший сержант міліції (молодший сержант внутрішньої 
служби), сержант міліції (сержант внутрішньої служби), старший 
сержант міліції (старший сержант внутрішньої служби), старшина 
міліції (старшина внутрішньої служби), (прапорщик внутрішньої 
служби), (старший прапорщик внутрішньої служби); 3) середній 
начальницький склад: молодший лейтенант міліції (молодший 
лейтенант внутрішньої служби), лейтенант міліції (лейтенант 
внутрішньої служби), старший лейтенант міліції (старший лейтенант 
внутрішньої служби), капітан міліції (капітан внутрішньої служби); 

                                                 
1 Див., наприклад: Про затвердження положення про проходження військової 

служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони 
України : Указ Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982/2007 // 
Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 35. – Ст. 768. 

2  Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про 
проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України : 
Наказ Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 // Офіційний вісник 
України. – 2009. – № 38. – Ст. 1284. 

3 Див.: Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 

4  Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і на-
чальницьким складом органів внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів 
УРСР від 29 липня 1991 р. № 114 (з останніми змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМУ від 09.07.2008 року № 624) // Офіційний вісник України. – 
2008. – № 51. – Ст. 1699. 
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4) старший начальницький склад: майор міліції (майор внутрішньої 
служби), підполковник міліції (підполковник внутрішньої служби), 
полковник міліції (полковник внутрішньої служби); 5) вищий 
начальницький склад: генерал-майор міліції (генерал-майор 
внутрішньої служби), генерал-лейтенант міліції (генерал-лейтенант 
внутрішньої служби), (генерал-полковник внутрішньої служби). 

Ранги встановлюються для державних службовців1, працівників 
дипломатичної служби2, класні чини – для працівників прокуратури, 
кваліфікаційні класи – для лікарів – судово-психіатричних експертів, 
судових експертів. 

Відповідно до ст. 1 Закону України від 28 листопада 2002 р. «Про 
дипломатичні ранги України» 3 , в державі встановлюються такі 
дипломатичні ранги: Надзвичайний і Повноважний Посол; 
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу; 
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу; радник 
першого класу; радник другого класу; перший секретар першого класу; 
перший секретар другого класу; другий секретар першого класу; 
другий секретар другого класу; третій секретар; аташе. Згідно зі ст. 2 
цього Закону, дипломатичні ранги присвоюються особам, які 
перебувають на державній службі, принципи, завдання та функції якої 
відповідають дипломатичній службі в Україні і визначені Законом 
України «Про дипломатичну службу», і є державними службовцями 
відповідно до Закону України «Про державну службу»4. 

Система класних чинів для працівників органів прокуратури 
закріплена у Положенні про класні чини працівників органів 
прокуратури України 5 . Пунктом 2 цього Положення передбачено 

                                                 
1 Статтею 26 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-

XII встановлено ранги державних службовців (див. : Закон № 763-VII від 
23.02.2014) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490; ВВР. – 
2014. – № 12. – Ст. 189. 

2  Працівники дипломатичної служби – дипломатичні працівники та 
адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби (див.: 
Про дипломатичну службу : Закон України від 20 вересня 2001 року № 2728-ІІІ // 
Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 29). 

3 Про дипломатичні ранги України : Закон України від 28 листопада 2002 року 
№ 253-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 4. – Ст. 30. 

4 Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1993. – № 52. – Ст. 490. 

5  Про затвердження Положення про класні чини працівників органів 
прокуратури України : Постанова Верховної Ради України від 6  листопада 1991 
року № 1795-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 14 (Із 
набранням чинності Законом України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-
VII вказане положення втрачає чинність. Проте класні чини залишаються в органах 
прокуратури. Такий висновок можно зробити з аналізу ч. 4 ст. 27 нового закону 
про прокуратуру. Так, військові звання офіцерів військової прокуратури 
відповідають класним чинам працівників прокуратури. При звільненні офіцерів 
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встановлення 10 класних чинів працівників органів прокуратури: 
державний радник юстиції України, державний радник юстиції 1 класу, 
державний радник юстиції 2 класу, державний радник юстиції 3 класу, 
старший радник юстиції, радник юстиції, молодший радник юстиції, 
юрист 1 класу, юрист 2 класу, юрист 3 класу. Як зазначається у п. 3 
Положення, присвоєння класного чину провадиться у послідовному 
порядку з урахуванням ділових і особистих якостей працівника 
відповідно до посади, яку він обіймає, та стажу роботи. 

Відповідно до частин 3 і 4 ст. 16 «Про судову експертизу» залежно 
від спеціалізації і рівня підготовки працівникам державної 
спеціалізованої установи присвоюються кваліфікація судового 
експерта і кваліфікаційний клас. Порядок проведення атестації та 
присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового експерта 
визначається міністерствами та іншими центральними органами 
виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні 
спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність. 

Порядок присвоєння військових та спеціальних звань, рангів, 
чинів та кваліфікаційних класів визначаються відповідними 
нормативно-правовими актами. 

Відповідно до ст. 29 КВК суд, який постановив вирок про 
позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу, після набрання ним законної сили 
направляє копію вироку органові чи посадовій особі, які присвоїли це 
звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас. Після одержання копії 
вироку, яким засудженого позбавлено військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, орган чи посадова 
особа, які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, 
вносить до відповідних документів запис про позбавлення засудженого 
цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу і вживає заходів 
до позбавлення його всіх прав і пільг, пов’язаних з цим званням, 
рангом, чином або кваліфікаційним класом. Стосовно 
військовослужбовця запасу копія вироку надсилається до військового 
комісаріату за місцем його проживання. Орган або посадова особа 
протягом місяця з дня одержання копії вироку сповіщає суд, який 
постановив вирок, про його виконання. 

Стаття 54 КК не передбачає позбавлення судом засудженого 
державних нагород, почесних звань, наукових ступенів та вчених 
звань. Позбавлення звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 
тягне втрату всіх прав, пільг і переваг, пов’язаних з відповідним 
званням, рангом, чином або кваліфікаційним класом. 

                                                                                                             
військової прокуратури (до полковника включно) з військової служби і 
призначенні на посади прокурорів в територіальні чи спеціалізовані прокуратури 
їм присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини, а при прийнятті на 
військову службу у військову прокуратуру прокурорів, які мають класні чини (до 
старшого радника юстиції включно), їм присвоюються відповідні військові звання 
згідно із законодавством. 
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Відповідно до ст. 98 КК позбавленням військового, спеціального 
звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу не застосовується до 
неповнолітніх. 

 
17.5. Основні та додаткові покарання 
Штраф. Стаття 53 КК визначає штраф як грошове стягнення, що 

накладається судом у випадках і розмірі, установлених в Особливій 
частині КК, з урахуванням положень частини другої цієї статті. Штраф 
може застосовуватися як основне або як додаткове покарання. 

За своїм змістом штраф як покарання має майновий характер1. 
Деякі автори вважають, що називати штраф майновим покаранням не 
можна, тому що це «не є точним, оскільки безпосередній вплив при 
виконанні цього покарання здійснюється не на майно чи майнові права, 
а на фінансові інтереси засудженого»2. З такою точкою зору важко 
погодитися, тому що відповідно до ч. 2 ст. 181 ЦК України гроші 
визнаються рухомим майном. Крім того, застосування штрафу в будь-
якому випадку впливає на майновий стан засудженого. Як зазначає 
О. Л. Цвєтинович, штраф є покаранням, що обмежує право власності 
засудженого, так як в цьому разі держава вилучає частину майна, що 
належить йому на праві власності, в грошовій формі3. 

Отже, штрафом є кримінально-правовий засіб примусового 
характеру, що застосовується від імені держави за вироком суду до 
особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає у передбаченому 
законом обмеженні її права власності на певну суму грошових коштів4. 

За загальним правилом, суд визначає розмір штрафу залежно від 
тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану 
винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, якщо статтями Особливої частини КК України не 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [4-тє вид., перероб. та доповн.]. – К. : 
Юридична думка, 2007. – С. 141. 

2  Див.: Дуюнов В. К. Проблемы уголовного наказания в теории, 
законодательстве и судебной практике : [монография] / В. К. Дуюнов. – Курск : 
Изд-во РОСИ, 2000. – С. 135. 

3  Преступления и наказания в Российской Федерации : [популярный 
комментарий к Уголовному кодексу РФ] / отв. редакторы проф. А. Л. Цветинович 
и проф. А. С. Горелик – М. : Изд-во БЕК, 1997. – С. 95; Див. також: Российское 
уголовное право. Общая часть : [учебник] / под ред. В. Н. Кудрявцева, 
A. B. Наумова. – М. : СПАРК, 1997. – С. 280; Смирнова H. H. Уголовное право 
(Общая и Особенная части): [учебник] / H. H. Смирнова. – С.-Пб. : Изд-во 
Михайлова В. А., 1998. – С. 249. 

4 Більш докладно див.: Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним 
правом України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
В. О. Попрас. – X., 2008. – 20 с. 
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передбачено вищого розміру штрафу. За вчинення злочину, за який 
передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що 
призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, 
завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення злочину 
доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого 
санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК 
України. Суд, встановивши, що такий злочин вчинено у співучасті і 
роль виконавця (співвиконавця), підбурювача або пособника у його 
вчиненні є незначною, може призначити таким особам покарання у 
виді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією статті (санкцією 
частини статті) Особливої частини КК України, без урахування розміру 
майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок 
вчинення злочину доходу. 

Отже, при визначенні розміру штрафу суд враховує тяжкість 
вчиненого злочину та майновий стан винного. Майновий стан винного 
є поняттям оціночним, оскільки КК не визначений його зміст. Для 
оцінки майнового стану винного слід, зокрема, враховувати розмір: 
а) заробітної плати, пенсії або стипендії винного; б) грошових доходів 
від його підприємницької та іншої законної діяльності; в) доходів у 
вигляді відсотків за банківськими вкладами; г) доходів від цінних 
паперів; д) доходів від земельної ділянки; е) нерухомого та іншого 
майна, а також наявність на утриманні непрацездатних осіб. Сума 
штрафу обчислюється виходячи з офіційно встановленого 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

Частиною 5 ст. 53 КК України передбачається заміна несплаченої 
суми штрафу. Так, у разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох 
тисяч НМДГ та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд 
замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт 
із розрахунку одна година громадських робіт за один установлений 
законодавством НМДГ або виправними роботами із розрахунку один 
місяць виправних робіт за двадцять установлених законодавством 
НМДГ, але на строк не більше двох років. У разі несплати штрафу в 
розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, призначеного як основне покарання, та відсутності підстав 
для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу 
покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку один день 
позбавлення волі за вісім неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян у таких межах: 1) від одного до п’яти років позбавлення 
волі – у випадку призначення штрафу за вчинення злочину середньої 
тяжкості; 2) від п’яти до десяти років позбавлення волі – у випадку 
призначення штрафу за вчинення тяжкого злочину; 3) від десяти до 
дванадцяти років позбавлення волі – у випадку призначення штрафу за 
вчинення особливо тяжкого злочину. 

Якщо під час розрахунку строку позбавлення волі цей строк 
становить більше встановлених ч. 5 ст. 53 КК меж, суд замінює 
покарання у виді штрафу покаранням у виді позбавлення волі на 
максимальний строк, передбачений для злочину відповідної тяжкості 
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цією частиною статті. 
Законодавець передбачив більш сприятливі умови для виплату 

штрафу, увівши до ст. 53 КК України положення, згідно з яким, 
ураховуючи майновий стан особи, у суду з’явилася можливість 
призначати штраф з розстрочкою виплати певними частинами 
спочатку строком до трьох років1. Згодом у зв’язку з гуманізацією 
відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності 
законодавець зменшив цей строк до одного року2. 

Якщо санкція статті (частини статті) не передбачає основного 
покарання у виді штрафу, він може бути призначений лише в порядку 
переходу до більш м’якого виду покарання в порядку ст. 69 КК. У 
цьому разі штраф призначається в розмірах, визначених ч. 2 ст. 53 
КК, – від 30 до 50 000 НМДГ. Штраф може застосовуватися як 
додаткове покарання і при звільненні від відбування основного 
покарання з випробуванням (статті 75, 77 КК). 

Застосовування штрафу до неповнолітніх, які вчинили злочини, 
регулюється статтями 98 і 100 КК. 

Порядок виконання покарання у виді штрафу регламентується 
нормами глави 5 КВК України. Стаття 26 КВК передбачає два основні 
способи реалізації цього виду покарання: 1) шляхом добровільної 
сплати суми штрафу засудженим; 2) шляхом заміни штрафу 
покаранням іншого виду. Добровільна сплата штрафу полягає у 
внесенні засудженим до основного покарання у виді штрафу у 
місячний строк після набрання вироком законної сили суми штрафу в 
установу банку на спеціальний рахунок і надання до відповідного суду 
документа, який підтверджує сплату штрафу. У разі призначення 
основного покарання у виді штрафу з розстрочкою виплати певними 
частинами засуджений зобов’язаний сплачувати штраф у розмірі та 
строки, встановлені вироком суду. Про сплату відповідної частини 
штрафу засуджений повідомляє відповідний суд шляхом пред’явлення 
документа про сплату відповідної частини штрафу. У разі несплати 
засудженим штрафу, призначеного як основне покарання, штрафу у 
строк, передбачений ч. 1 ст. 26 КВК України, суд розглядає питання 
про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну 
несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних 
робіт або позбавлення волі відповідно до закону. У разі несплати 
засудженим чергового  платежу штрафу, призначеного як основне 
покарання, з розстрочкою його виплати суд через місяць після 
закінчення строку виплати чергового платежу замінює несплачену 
суму штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або 
позбавлення волі відповідно до закону. 

                                                 
1 Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236. 
2 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації 

відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності : Закон 
України від 15.11.2011 № 4025-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – 
№ 25. – Ст. 263. 
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Відповідно до ч. 3 ст. 53 КК України штраф як додаткове 
покарання може бути призначений лише тоді, коли його спеціально 
передбачено в санкції статті (санкції частини статті) ОЧ КК1. У такому 
випадку він виконується відповідно до вироку суду центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
організації примусового виконання рішень судів та інших органів 
(посадових осіб). 

Якщо засуджений ухиляється від сплати штрафу, як основного 
покарання, він притягується до кримінальної відповідальності 
відповідно до ст. 389 КК України. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю. Позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю як вид покарання передбачений у ст. 55 
КК. Реалізація цього покарання не дає можливості засудженому 
вчиняти нові злочини з використанням певної посади чи конкретного 
різновиду діяльності. Його профілактичні можливості полягають у 
виборчому впливі на певні прояви і якості особи злочинця, що сприяли 
вчиненню злочину. Це особливо актуально в умовах соціально-
економічних змін у країні, розвитку суспільних відносин у науково-
технічній сфері, відносній поширеності необережних злочинів, що 
вчиняються з використанням технічних засобів, а також злочинів, що 
вчиняються з використанням службового становища. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю може застосовуватися судом як основне, так і додаткове 
покарання. Відповідно до ч. 1 ст. 55 КК позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене 
як основне покарання на строк від двох до п’яти років або як додаткове 
покарання на строк від одного до трьох років. Позбавлення права 
обіймати певні посади як додаткове покарання у справах, передбачених 
Законом України «Про очищення влади»2 , призначається на строк 
п’ять років.  

Застосування цього покарання як основного можливе лише за 
умови, що воно передбачене в санкції статті (санкції частини статті) 
Особливої частини КК, а також якщо суд визнає за необхідне перейти 

                                                 
1 В Особливій частині КК України є лише сім складів злочину, за вчинення 

яких передбачений штраф у вигляді додаткового покарання: ч. 1 ст. 144 
«Насильницьке донорство», ч.ч. 1 і 2 ст. 364 «Зловживання владою або службовим 
становищем», ч. 2 ст. 366 «Службове підроблення», ч. 2 ст. 367«Службова 
недбалість», ч. 2 ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі» та ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу» КК. 

2 Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення 
влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, 
верховенства права та прав людини в Україні. Ним встановлюється посади осіб, до 
яких можна застосувати положення цього закону (Див.: Про очищення влади : 
Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – 
№ 44. – Ст. 2041). 
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до іншого, більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного у 
відповідній санкції (ст. 69 КК). Це покарання призначається в межах, 
установлених санкцією статті (частини статті) КК, за якою підсудний 
визнаний винним, а якщо воно нею не передбачене, – в межах, 
установлених ст. 55 КК. Та обставина, що до постановлення вироку 
підсудний вже не обіймав посаду або не займався діяльністю, з якими 
було пов’язане вчинення злочину, не є перешкодою для застосування 
цього покарання. 

Відповідно до ст. 55 КК позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове 
покарання лише в тому разі, якщо вчинення злочину було пов’язано з 
посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. КК не 
обмежує кола посад і видів діяльності, право обіймати які або право 
займатися якою може бути позбавлений засуджений. Судова практика 
виходить з того, що позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю може бути призначене лише у тих 
випадках, коли вчинення злочину було пов’язане зі службовим 
становищем підсудного або із зайняттям ним певною діяльністю. 
Призначаючи це покарання, суд має чітко вказати у вироку ті 
конкретні посади, право обіймати які позбавляється засуджений, або 
конкретний вид діяльності, права займатися якою він позбавляється. 
Тимчасове незайняття певним видом діяльності або неперебування на 
посаді на момент постановлення вироку не є перешкодою до 
незастосування цього покарання. Так, позбавлення права керувати 
транспортним засобом може бути призначене судом як додаткове 
покарання незалежно від того, що особа вже позбавлена такого права в 
порядку адміністративного стягнення. Однак суд не вправі призначити 
таке додаткове покарання особі, яка не має права управляти 
транспортним засобом1. Рішення про позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю має бути чітко 
сформульоване в резолютивній частині вироку, для того, щоб не 
виникло жодних сумнівів під час виконання останнього2. 

Воно може призначатися судом як додаткове і при звільненні від 
покарання з випробуванням (статті 75, 77 КК). Так, ПВСУ в своїй 
Постанові «Про практику призначення судами кримінального 
покарання» зазначив, що при звільненні з випробуванням від 
відбування основного покарання суд відповідно до ст. 77 КК може 
призначити додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю. Додаткове покарання 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [4-те вид., перероб. та доповн.]. – К. : 
Юридична думка, 2007. – С. 144–145. 

2 Див.: Абзаци 2 і 3 п. 17 Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами 
кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 (Із змінами від 10 грудня 
2004 року № 18) // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6 . – С. 14–20; 
2005. – № 1. – С. 13. 
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підлягає реальному виконанню, про що суд зазначає в резолютивній 
частині вироку1. 

Суд може не призначати позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю, що передбачене в санкції статті 
(санкцією частини статті) Особливої частини КК як обов’язкове 
додаткове покарання, при призначенні більш м’якого покарання, ніж 
передбачене законом (ст. 69 КК). Засудженого може бути звільнено від 
додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю у разі заміни невідбутої 
частини основного покарання більш м’яким (ч. 2 ст. 82 КК). 

КК України передбачає спеціальні види позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю: позбавлення 
права керувати транспортними засобами (ст. 286 КК) і позбавлення 
права обіймати посади, пов’язані з відповідальністю за технічний стан 
або експлуатацію транспортних засобів (ст. 287 КК). У цьому випадку 
рішення про призначення додаткового покарання, наведене в 
резолютивній частині вироку, повинно відповідати змісту санкцій 
зазначених статей КК. 

До неповнолітніх це покарання може застосовуватися лише як 
додаткове (ч. 2 ст. 98 КК). 

Отже, позбавлення права обіймати певні посади – це 
припинення на визначений судом строк права перебування на посадах в 
державних органах та їх апараті, в органах місцевого самоврядування 
або на посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, якщо надані за посадою повноваження використовувалися 
особою для вчинення злочину. Позбавлення права займатися певною 
діяльністю – припинення на визначений судом строк права на 
службову або професійну діяльність, або іншу діяльність, 
регламентовану відповідними правилами, якщо її здійснення пов’язане 
із вчиненням злочину2. 

Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю закріплений у ст. 30 
КВК України. Так, ч. 1 цієї статті визначає, що виконання покарання у 
виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю, призначеного як основне покарання, а також як додаткове 
до основних покарань, покладається на кримінально-виконавчу 
інспекцію, а проведення індивідуально-профілактичної роботи за 
місцем проживання засудженого – на органи внутрішніх справ. При 

                                                 
1  Див.: Абз. 5 п. 9 Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 // Постанови Пленуму 
Верховного Суду України в кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – 
К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 261. 

2 Див.: Шиян Д. С. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю як вид кримінального покарання : автореф. дис. на здобуття 
наук, ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право» / Д. С. Шиян. – Д., 2008. – С. 8. 
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цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття 
основного покарання у виді арешту, обмеження волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення 
волі на певний строк, а при призначенні покарання у виді позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як 
додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування 
ст. 77 КК України – з моменту набрання законної сили вироком. 

Особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, вважаються такими, що не мають 
судимості, після виконання цього покарання (ч. 3 ст. 89 КК). У разі 
ухилення засудженого від відбування цього виду покарання, КВІ 
відповідно до вимог ч. 1 ст. 35 КВК направляє прокуророві подання та 
всі необхідні матеріали для вирішення питання про притягнення такого 
засудженого до відповідальності за ч. 1 ст. 389 КК України. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття покарання за КК України. 
2. Якими ознаками характеризується покарання? 
3. Охарактеризуйте мету покарання за КК України. 
4. Які спірні питання щодо мети покарання є предметом науки 

кримінального права? 
5. Як співвідносяться поняття «кара» та «покарання»? 
6. Які особливості кари як окремої складової мети покарання? 
7. Які особливості виправлення засуджених як окремої цілі 

покарання? 
8. Які особливості загальної та спеціальної превенцїї як складової 

мети покарання? 
9. Що таке система покарань? 
10. Які основні ознаки системи покарань виокремлюються наукою 

кримінального права України? 
11. Яке кримінально-правове значення має система видів 

покарання? 
12. Які підсистеми покарань закріплює КК України? 
13. Які покарання виконуються Державною виконавчою службою 

МЮ України? 
14. Які покарання виконуються кримінально-виконавчими 

інспекціями ДПтС? 
15. Які покарання виконуються УВП ДПтС? 
16. Які покарання виконуються Міністерством Оборони України? 
17. Охарактеризуйте штраф як вид покарання. 
18. Розкрийте особливості застосування позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 
19. Охарактеризуйте позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю як вид покарання. 
20. У чому полягає специфіка застосування та виконання 

громадських робіт та виправних робіт? 
21. Вкажіть, який зміст службових обмежень для 

військовослужбовців закріплений у КК України?  
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22. У чому полягає проблема регулювання конфіскації майна як 
виду покарання? 

23. Охарактеризуйте арешт як вид покарання.  
24. Який порядок застосування та виконання обмеження волі? 
25. Охарактеризуйте тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців як вид покарання.  
26. Дайте кримінально-правову характеристику позбавленню волі 

на певний строк. 
27. Які особливості призначення покарання у виді довічного 

позбавлення волі передбачені КК України? 
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ТЕМА 18 Призначення покарання 
18.1. Загальні засади призначення покарання. 
18.2. Обставини, що пом’якшують покарання. 
18.3. Обставини, що обтяжують покарання. 
18.4. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, 
вчинений у співучасті. 
18.5. Пом’якшення покарання при його призначенні. 
18.6. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 
18.7. Призначення покарання за сукупністю вироків. 
18.8. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього 
ув’язнення. 
18.9. Обчислення строків покарання. 

 
18.1. Загальні засади призначення покарання 
Після того, як під час судового розгляду кримінального 

провадження буде доведено, що в діянні обвинуваченого є конкретний 
склад злочину, і правильно відповідно до закону кваліфіковано такий 
злочин, суд, за загальним правилом, має вирішити питання про вид та 
розмір (строк) покарання винного. 

У теорії кримінального права проблеми призначення покарання 
вивчали такі вчені, як Л. В. Багрій-Шахматов, М. І. Бажанов, 
Є. В. Благов, Г. С. Гаверов, І. М. Гальперін, І. І. Горелік, Т. А. Денисова, 
В. К. Дуюнов, В. І. Зубкова, І. І. Карпець, О. Г. Колб, Л. Л. Кругліков, 
Т. А. Леснієвські-Костарєва, В. Т. Маляренко, Ю. Б. Мельнікова, 
О. О. Мясніков, Т. В. Непомняща, Г. П. Новосьолов, П. П. Осипов, 
Ю. А. Пономаренко, В. В. Похмелкін, Л. А. Прохоров, М. А. Скрябін, 
М. Н. Становський, В. І. Ткаченко, В. І. Тютюгін, О. Г. Фролова, 
Г. І. Чечель, М. Д. Шаргородський та інші. 

Покарання є одним з найвідчутніших засобів державного впливу 
на людину, завдяки цьому має істотне значення правильний вибір виду 
і розміру (строку) покарання за конкретний злочин. Справедливо 
призначене покарання сприяє досягненню мети, що переслідує воно, 
забезпечує ефективне виправлення осіб, які вчинили злочин. У свою 
чергу, необґрунтовано м’яке покарання породжує у винного почуття 
безкарності, не дає можливості всебічно вплинути на нього і 
перешкоджає досягненню справедливості. Призначення надмірно 
суворого покарання заподіює винному необґрунтовані страждання, 
викликаючи в оточуючих замість осуду почуття жалості до особи, 
відносно якої воно реалізується. Саме тому ЗУпКВ установлює чіткі 
правила, які регламентують основні засади призначення покарань, що 
дає змогу в кожному конкретному випадку призначити максимально 
обґрунтоване (законне) і справедливе покарання1. 

                                                 
1  Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обґрунтованості 

покарання – передбачені ЗУпКВ межі, визначені санкцією статті (частини статті) 
Особливої частини КК України, що встановлює відповідне покарання за вчинений 
злочин, та певні правила, за допомогою яких створюються законодавчі вимоги для 
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Призначення покарання – урегульована законом процедура 
вибору судом виду і розміру (строку) покарання за вчинений злочин, з 
урахуванням його суспільної небезпеки, особи винного, розміру 
заподіяної шкоди та інших передбачених законом обставин. 

При призначенні покарання суд повинен керуватися лише 
законом, який, визначаючи загальні засади призначення покарання (ст. 
65 КК), перш за все, виокремлює серед них обов’язкові правила його 
призначення 1 . Загальні засади призначення покарання – це 
сукупність встановлених ст. 65 КК України і обов’язкових для суду 
взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою вихідних вимог, якими має 
керуватися суд під час визначення підстав, порядку та меж 
призначення покарання, обираючи конкретний вид і розмір (строк) 
покарання у кожному окремому кримінальному провадженні і щодо 
кожної конкретної особи, якій це покарання призначається2. 

Відповідно до ч. 1 ст. 65 КК суд призначає покарання: а) у межах, 
установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої 
частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений 
злочин, за винятком випадків, передбачених ч. 2 ст. 53 цього Кодексу; 
б) відповідно до положень Загальної частини КК України; в) 
враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та 
обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання. 

Призначення покарання у межах, установлених у санкції статті 
(санкції частини статті) Особливої частини КК, що передбачає 
відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, 
передбачених ч. 2 ст. 53 КК України. Покарання призначається в 
межах, передбачених нормою, що встановлює покарання за вчинений 
злочин, тобто саме той вид і розмір (строк), що в ній зазначені. У разі 
застосування норми, що містить альтернативну санкцію, суд може 
призначити лише один з основних видів покарань, зазначених у ній, у 
межах, установлених для кожного з цих покарань санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої частини КК. Якщо санкція норми 
Особливої частини поряд з основним видом покарання передбачає 
можливість застосування додаткового, суд, з урахуванням обставин 
справи, вправі призначити як основний, так і додатковий види 
покарання. Виняток, про який йдеться у п. а ч. 1 ст. 65 КК, стосується 
штрафу як основного виду покарання. Так, за вчинення злочину, за 

                                                                                                             
обрання судом виду і розміру (строку) такого покарання, що відповідає тяжкості 
вчиненого злочину та особі винного (Див.: Митрофанов І. І. Кримінально-правові 
засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : [монографія] / І. І. Митрофанов. – 
Кременчук : Вид. ПП Щербатих О. В., 2009. – С. 340–352). 

1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 
С. С. Яценко. – [4-те вид., перероб. та доповн.]. – К. : А.С.К., 2005. – С. 129. 

2 Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] : у 2 т. / за заг. 
ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тюпогіна. – 5-те вид., допов. – 
X. : Право, 2013. – Т. 1 : Загальна частина / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 
В. І. Тютюгін [та ін.]. – 2013. – С. 246.  
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який передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі 
НМДГ, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим 
за розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого 
внаслідок вчинення злочину доходу, незалежно від граничного розміру 
штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) 
Особливої частини КК України. Суд, встановивши, що такий злочин 
вчинено у співучасті і роль виконавця (співвиконавця), підбурювача 
або пособника у його вчиненні є незначною, може призначити таким 
особам покарання у виді штрафу в розмірі, передбаченому санкцією 
статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК України, без 
урахування розміру майнової шкоди, завданої злочином, або 
отриманого внаслідок вчинення злочину доходу. 

Призначення покарання відповідно до положень Загальної 
частини КК означає те, що суд має керуватися всіма приписами цих 
положень (щодо мети та особливостей видів покарання, правил 
призначення покарання, звільнення від покарання та від його 
відбування тощо). При цьому суворіший вид покарання з тих, що 
передбачені за вчинений злочин, призначається лише у разі, якщо 
менш суворий вид покарання не зможе забезпечити досягнення мети 
покарання. Більш суворе покарання, ніж передбачене відповідними 
санкціями статей (санкціями частин статей) Особливої частини КК за 
вчинений злочин, може бути призначено тільки у випадках сукупності 
злочинів (ст. 70 КК) чи сукупності вироків (ст. 71 КК). Ця обставина 
обумовлює необхідність призначення більш суворого покарання, у 
тому числі перевищуючого межі, встановлені санкціями статей 
(санкціями частин статей) Особливої частини ЗУпКВ. Проте й у таких 
випадках за кожен конкретний злочин покарання призначається 
виключно в межах санкції статті (санкції частини статті) Особливої 
частини КК. І лише в порядку складання остаточне покарання може 
бузи вище меж, визначених санкцією норми Особливої частини КК. Не 
виключається можливість призначення і менш суворого покарання, ніж 
передбачено окремою нормою Особливої частини КК за вчинений 
злочин відповідно до положень ст. 69 КК. 

Призначене покарання має найефективніше сприяти 
максимальному виправленню та ресоціалізації засудженого, 
формуванню в нього суспільно корисних поглядів і установок, а також 
сприяти зміцненню почуття поваги до суспільства та інтересів 
оточуючих. Тому, необхідно обирати найсправедливіше покарання, 
тобто законне та обґрунтоване, що відповідає характеру і ступеню 
суспільної небезпечності вчиненого злочину, з урахуванням особи 
винного, обставин, що пом’якшують і обтяжують покарання, а також 
інших обставин справи. 

Призначення покарання з урахуванням ступеня тяжкості 
вчиненого злочину. Визначаючи вид і розмір (строк) покарання, суд, у 
першу чергу, оцінює характер і ступінь суспільно небезпечних 
наслідків, що наступили у результаті вчинення злочину. Характер 
небезпечності визначається змістом порушених суспільних відносин, 
яким кримінально караним посяганням заподіюється істотна шкода. 
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Найзначущими для суспільства є суспільні відносини, що 
забезпечують недоторканність життя і здоров’я людини, інші інтереси 
особи, а також громадська безпека і громадський порядок, 
обороноздатність, економічна і зовнішня безпека України, мир і 
безпека людства. Визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, 
суди повинні виходити з категорій (легальної класифікації) злочинів 
(ст. 12 КК). Ступінь тяжкості перебуває у прямій залежності від 
об’єкта посягання, а також розміру шкоди, заподіяної забороненим 
ЗУпКВ діянням. Чим більший розмір (обсяг) злочинних наслідків, що 
настали, тим вищий ступінь тяжкості вчиненого, що обумовлює 
необхідність застосування суворішого покарання. При оцінці 
розглядуваної ознаки також необхідно враховувати спосіб учинення 
посягання, а також знаряддя і засоби, що використовувалися винним 
для досягнення злочинного результату. Безпосередньо впливає на 
ступінь тяжкості форма і вид вини вчиненого злочину, а також мотиви 
і мета, якими керувався винний. Наприклад, корисливий, хуліганський 
та націоналістичний мотиви значним чином збільшують рівень 
тяжкості вчиненого злочину. 

Велике значення для ступеня суспільної небезпеки (тяжкості) має 
стадія вчиненого злочину. Готування і замах є попередніми етапами 
злочинної діяльності, при яких не настає передбачений КК суспільно 
небезпечний наслідок, що апріорі мають менший ступень суспільної 
небезпеки (тяжкості), ніж закінчений злочин. Отже, «врахування 
ступеня тяжкості вчиненого злочину» слід розуміти як врахування 
судом своєрідності конкретного діяння стосовно інших злочинів того 
ж виду, тобто врахування індивідуальної кількісної характеристики 
тяжкості ознак вчиненого: особливостей безпосереднього об’єкта 
злочину, характеру діяння, тяжкості (характеру і розміру заподіяної 
шкоди) наслідків, форми та виду вини, способу вчинення злочину1. 

Призначаючи покарання, суд має враховувати особу винного. При 
цьому мають братися до уваги насамперед ті якості обвинуваченого, 
які він виявив під час учинення злочину (настирливість, жорстокість, 
імпульсивність, розгубленість, стан фізіологічного афекту тощо), а 
також враховуватися особливі, індивідуальні риси обвинуваченого як 
людини (вік, стан здоров’я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, 
так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність 
незнятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), 
дані про сім’ю (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку, 
стан їх здоров’я, матеріальний стан сім’ ї), його матеріальний стан 
тощо. Дані про особу обвинуваченого, які суд врахував при 
призначенні покарання, мають бути наведені у вироку суду. 

Призначення покарання з урахуванням обставин, що пом’якшують 
та обтяжують покарання. ЗУпКВ містить норми, в яких дається 

                                                 
1 Полтавець В. В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним 

законодавством України : [монографія] / В. В. Полтавець ; наук. ред. 
Л. М. Кривоченко. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. – С. 119. 
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перелік обставин щодо самої події вчинення злочину, а також обставин 
щодо особи обвинуваченого. Одні з цих обставин уважаються такими, 
що пом’якшують покарання, інші – обтяжують його. У ч. 1 ст. 66 КК 
наведено орієнтований перелік обставин, що пом’якшують покарання, 
а в ч. 1 ст. 67 – дано вичерпний перелік обставин, що обтяжують 
покарання. Суд при призначенні покарання може, в першому випадку, 
визнати такими, що його пом’якшують, і обставини, не зазначені в ч. 1 
ст. 66 КК (наприклад, вчинення злочину внаслідок збігу випадкових 
обставин чи неправильної поведінки потерпілого, відвернення 
підсудним шкідливих наслідків злочину, часткове відшкодування 
шкоди, відшкодування моральної шкоди); в іншому – суд не може 
визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в ч. 1 
ст. 67 КК України. Ці положення зазначені, відповідно, в ч. 2 ст. 66 і ч. 
3 ст. 67 КК України. 

Якщо якась із обставин, наведених у ч. 1 ст. 66, ч. 1 ст. 67 КК 
України, передбачена в статті (частині статті) ОЧ КК як ознака 
злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд при призначенні 
покарання не може ще раз ураховувати її як пом’якшуючу або 
обтяжуючу покарання обставину. Так, учинення злочину під впливом 
сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними діями 
потерпілого (п. 7 ч. 1 ст. 66 КК) враховано при конструюванні 
умисного вбивства за ст. 116 КК; вчинення злочину групою осіб за 
попередньою змовою або організованою групою (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК 
України) є водночас обставиною, що обтяжує окремі конкретні склади 
злочинів і надає їм кваліфікованого вигляду1. Так, наприклад, ПВСУ 
зазначив, що за ознакою вчинення хуліганства особою, раніше 
судимою за нього, дії винного кваліфікують за ч. 3 ст. 296 КК тоді, 
коли він на час учинення злочину мав не зняту чи не погашену 
судимість хоча б за однією з частин зазначеної статті або за ч. 2 чи ч. 3 
ст. 206 КК 1960 р. У разі кваліфікації дій винного за цією ознакою не 
можна визнавати обставинами, які обтяжують покарання, вчинення 
злочину повторно і рецидив злочинів (п. 1 ч. 1 ст. 67 КК)2. 

Невипадково ПВСУ у п. 4 Постанови «Про практику призначення 
судами кримінального покарання» зазначив, що виходячи з того, що 
встановлення пом’якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має 
значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно 
досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і 
наводити у вироку мотиви прийнятого рішення 3 . Якщо під час 
судового розгляду криміна-льного провадження встановлено наявність 

                                                 
1 Митрофанов І. І. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у 

співучасті : [монографія] / І. І. Митрофанов, Т. М. Слободяник. – Кременчук : вид. 
ПІІ Щербатих О. В., 2009. – С. 11. 

2 Див.: Пункт 7 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику у справах про хуліганство» від 22 грудня 2006 р. № 10. 

3 Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / за 
заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 224. 
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як пом’якшуючих, так і обтяжуючих обставин, суд призначає 
покарання з урахуванням як тих, так і інших1. 

У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про 
визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди. 
Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 
обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних 
проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у 
кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. При 
ухваленні відповідних угод і досягнення згоди щодо можливого 
покарання сторони мають дотримуватися загальних засад призначення 
покарання. 

 
18.2. Обставини, що пом’якшують покарання 
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 368 КПК України ухвалюючи вирок, суд 

повинен вирішити питання: чи є обставини, що обтяжують або 
пом’якшують покарання обвинуваченого, і які саме. 

Обставини, що пом’якшують покарання, – передбачені законом 
фактичні умови, що характеризують злочинне діяння або особу 
винного, наявність яких значно знижує ступінь суспільної небезпеки 
вчиненого злочину. Наявність цих обставин відчутно впливає на ступінь 
небезпеки вчиненого кримінального делікту і, як наслідок, на вид і 
розмір (строк) призначуваного покарання. За своїм змістом вони 
можуть характеризувати об’єктивну і суб’єктивну сторону злочину, 
особу винного, а також його поведінку після завершення посягання. 

Згідно з ч. 1 ст. 66 КК України на ступінь небезпеки злочину та 
особи, яка його вчинила, впливають такі обставини, що пом’якшують 
покарання: 1) з’явлення із зізнанням, щире каяття або активне 
сприяння розкриттю злочину; 2) добровільне відшкодування завданого 
збитку або усунення заподіяної шкоди; 21) надання медичної або іншої 
допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину; 
3) вчинення злочину неповнолітнім; 4) вчинення злочину жінкою в 
стані вагітності; 5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких 
особистих, сімейних чи інших обставин; 6) вчинення злочину під 
впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу 
залежність; 7) вчинення злочину під впливом сильного душевного 
хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями 
потерпілого; 8) вчинення злочину з перевищенням меж крайньої 
необхідності; 9) виконання спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації, поєднане з учиненням злочину у випадках, передбачених 
КК України. 

Розглянемо ці обставини більш детально. 
1. З’явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння 

розкриттю злочину. У цьому випадку аналізується постзлочинна 
поведінка особи. Вчиняючи зазначені дії, винний істотно сприяє 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – C. 266. 
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розкриттю вчиненого злочину, а також його розслідуванню. Тим самим 
він надає допомогу у здійсненні правосуддя, а також у встановленні 
інших співучасників і, як наслідок, у припиненні їхньої подальшої 
злочинної діяльності. Ця обставина свідчить про істотне зниження 
суспільної небезпеки винного, що з’явилося причиною віднесення їх до 
такої, що пом’якшує покарання. 

У п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України фактично передбачено три 
обставини, що пом’якшують покарання: а) з’явлення із зізнанням; 
б) щире каяття; в) активне сприяння розкриттю злочину. 

З’явлення із зізнанням – це добровільне повідомлення особою про 
факт вчинення нею злочину. Адресатом, якому робиться таке 
повідомлення, можуть бути правоохоронні органи, повноважні на 
внесення відомостей до ЄРДР і проведення досудового розслідування 
кримінального провадження (прокуратура, органи внутрішніх справ 
тощо), або інші державні органи, зобов’язані передати відомості, що 
стали їм відомі, у відповідні інстанції для ухвалення необхідного 
рішення. Обов’язковою ознакою з’явлення із зізнанням є 
добровільність. Це означає, що винний робить таке повідомлення 
внаслідок самостійно прийнятого рішення і, при цьому, правоохоронні 
органи не мають відомостей про підозрюваного. ПВСУ у п. 5 
Постанови «Про практику призначення судами кримінального 
покарання» зазначив, що, вирішуючи питання про наявність такої 
пом’якшуючої обставини, як з’явлення із зізнанням, суди повинні 
перевіряти, чи були подані до органів досудового розслідування, інших 
державних органів заява або зроблене посадовій особі повідомлення 
про злочин (у будь-якій формі) добровільними і чи не пов’язано це з 
тим, що особа була затримана як підозрюваний і, будучи викритою, 
підтвердила свою участь у вчиненні злочину. Якщо у справі, 
порушеній за фактом вчинення злочину, не встановлено, хто його 
вчинив, добровільні заява або повідомлення особи про вчинене нею 
мають розглядатись як з’явлення із зізнанням. Аналогічно 
розцінюється заява особи, притягнутої до кримінальної 
відповідальності, про вчинення нею іншого злочину, про який не було 
відомо органам розслідування. За сукупності вчинених злочинів 
з’явлення із зізнанням має враховуватись як обставина, що пом’якшує 
покарання при призначенні останнього за злочин, у зв’язку з яким 
зроблено це зізнання1. 

Щире каяття винного після вчинення злочину – це діяння особи, 
що вчинила злочин, які виражають критичну оцінку особою вчиненого 
злочину і можуть проявитися в таких формах: 1) визнання своєї вини у 
вчиненні злочину; 2) добросовісне, а не удаване висловлення жалю з 

                                                 
1  Про практику призначення судами кримінального покарання : Постанова 

ПВСУ від 24 жовтня 2003 року № 7 (із змінами, внесеними згідно з Постановами 
ПВСУ № 18 від 10.12.2004 року, № 8 від 12.06.2009 року) // Постанови Пленуму 
Верховного Суду України в кримінальних справах / Верховний Суду України ; за 
заг. ред. В. Т. Малярєнка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 256–271. 
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приводу вчинення злочину перед органами дізнання, слідства, судом, 
потерпілим, іншими особами; 3) засудження вчиненого і вираження 
готовності підлягати кримінальній відповідальності; 4) неперешкод-
жання розкриттю злочину тощо1. Активне сприяння розкриттю злочи-
ну може виражатися в найрізноманітніших діях: давання правдивих 
свідчень, участь у слідчих (розшукових), негласних слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних діях, указівка місцезнаходження 
знарядь і засобів вчинення злочину, предметів, одержаних злочинним 
шляхом, сприяння у виявленні доказів у кримінальному провадженні 
тощо. 

2. Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення 
заподіяної шкоди – позитивні з власної ініціативи дії винного після 
вчинення ним злочину2. Добровільне відшкодування завданого збитку – 
це здійснюване особисто або за дорученням чи на прохання винного 
іншою особою до винесення обвинувального вироку повне 
відшкодування шкоди майнового характеру в грошовій формі 
потерпілому3. Усунення шкоди – це компенсація будь-яких моральних 
чи фізичних втрат, яких зазнала потерпіла особа в результаті вчинення 
злочину. Відшкодування збитків або усунення шкоди може бути 
здійснено не тільки винним, а й іншими особами (наприклад, батьками 
неповнолітнього, родичами, близькими тощо). Але важливо, щоб 
ініціатива щодо такого відшкодування виходила саме від імені особи, 
яка вчинила злочин, і вона об’єктивно не мала можливості зробити це 
особисто (наприклад, внаслідок відсутності власних коштів, 
перебування під арештом тощо). 

21. Надання медичної або іншої допомоги потерпілому 
безпосередньо після вчинення злочину. У цьому разі з огляду на 
факт запобігання шкідливих наслідків, суд бере до уваги власні 
зусилля винного, а також використання ним діяльності інших осіб і 
установ для припинення подальшого розвитку злочину. Надання 
медичної чи іншої допомоги потерпілому безпосередньо після 
вчинення злочину виражається, наприклад, у доставлянні його до 
медичної установи, у виклику лікаря, самостійному накладенні 
пов’язки, введенні потерпілому яких-небудь лікарських препаратів 
тощо. Мотивація подібної поведінки винного може бути різною: 
каяття, острах відповідальності, жалість до жертви та ін. 

3. Вчинення злочину неповнолітнім. Відповідно до ч. 2 ст. 6 СК 
України неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років. Особи у неповнолітньому віці мають менший 
ступінь соціальної зрілості і не здатні повною мірою усвідомлювати 
весь ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння. Неповнолітні 

                                                 
1 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 

2001 року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К., 2002. – С. 162–163. 
2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 267. 
3 Курс уголовного права. Общая часть : [учебник] / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

И. М. Тяжловой. – М., 1999. – Том 1: Учение о преступлении. – С. 378. 
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схильні піддаватися впливу дорослих осіб, завдяки чому їх легше 
підбурити до участі в кримінальному делікті. У неповнолітніх 
злочинців, як правило, відсутні стійкі антисоціальні установки, що 
свідчить про менший ступінь їхньої суспільної небезпеки. Крім того, 
для підлітків є характерним вчинення ситуативних злочинів. Ця 
обставина не виключається й у тому разі, якщо, вчинивши злочин у 
неповнолітньому віці, на момент винесення вироку винний досяг 
вісімнадцятиліття. При цьому суд має керуватися положеннями, 
передбаченими нормами розділу XV Загальної частини КК. 

4. Вчинення злочину жінкою у стані вагітності. Стан вагітності 
супроводжується серйозними фізіологічними процесами в організмі 
жінки, що впливають на емоційний стан, обумовлюючи підвищену 
стомлюваність, дратівливість, імпульсивність, неадекватність реакцій 
на зовнішні подразники. Це суттєво впливає на поведінку жінки в 
процесі вагітності, що може призвести до необдуманих дій. Ці 
обставини обумовлюють менший ступінь небезпеки особи винної, що 
знаходиться в розглядуваному стані. Крім того, народження здорової 
дитини потребує створення максимально сприятливих умов у процесі її 
виношування, завдяки чому призначене покарання має бути 
максимально «м’яким». 

Для визнання наявності розглядуваної пом’якшуючої обставини 
не мають значення строки вагітності, а також момент зачаття як до 
початку вчинення злочинного посягання, так і після його завершення, 
Однак навряд чи можна визнавати пом’якшуючою обставиною 
вагітність жінки, яка постійно пиячить, веде аморальний спосіб життя, 
не турбується про збереження дитини і вчиняє розбійний напад на 
потерпілого і його умисне вбивство з метою приховати розбій. До 
цього слід додати, що не лише внаслідок подібних діянь, вчинених 
вагітною жінкою, але й інших, які є результатом такої поведінки, 
визнання судом зазначеної обставини як такої, що пом’якшує 
покарання, не зовсім може відповідати принципу соціальної 
справедливості. Це пов’язано з тим, що законодавець, передбачаючи 
дану обставину в системі обставин, пом’якшуючих покарання, 
переслідував мету охорони материнства і дитинства1. 

5. Вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, 
сімейних чи інших обставин. Під тяжкими особистими, сімейними чи 
іншими обставинами слід розуміти будь-які умови, безпосередньо 
пов’язані з учиненням злочину, коли винний знаходиться в скрутній 
ситуації і з метою виходу з неї вчиняє злочин. Як зазначені обставини 
необхідно розглядати фінансові труднощі, звільнення з роботи, важку 
хворобу як самого винного, так і близької людини, коли лікування 
вимагає дорогих ліків тощо. При цьому слід враховувати, що саме 
важке становище не може обумовлювати визнання розглядуваної 

                                                 
1 Загальні засади призначення кримінальних покарань в Україні: [навч. посіб.] / 

JI. C. Горбач, О. Г. Колб, B. C. Наливайко [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба. – Луцьк : 
РВВ «Вежа», 2006. – С. 106. 
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обставини як такої, що пом’якшує покарання, – необхідно встановити 
об’єктивний взаємозв’язок між скрутною ситуацією і вчиненим 
злочином. 

Збіг тяжких особистих, сімейних чи інших обставин слід 
відрізняти від випадків крайньої необхідності, коли винний діє в 
умовах реальної небезпеки і попереджає настання суспільно 
небезпечних наслідків за допомогою заподіяння шкоди, не маючи при 
цьому інших шляхів вирішення конфліктної ситуації. 

6. Вчинення злочину під впливом погрози чи примусу або 
через матеріальну чи іншу залежність. Злочинне діяння є 
результатом осмисленої вольової поведінки особи, коли вона розуміє 
характер вчинюваних нею дій чи бездіяльності і здатна керувати ними. 
На цій підставі застосування відносно винного будь-якого виду 
примусу, під впливом якого він вчиняє посягання, істотно знижує 
ступінь його суспільної небезпеки, тому що в такому разі частково 
обмежується здатність самостійно керувати своєю поведінкою. Це 
пов’язано з тим, що при вчиненні злочину під впливом погрози, 
примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність 
факторами, які впливають на психіку особи, виступає воля третіх осіб. 
Злочин у такому разі вчиняється за ініціативою та для задоволення 
інтересів цих осіб з метою недопущення настання для винного 
можливих негативних наслідків. Під фізичним примусом розуміється 
будь-який вид агресивного впливу на людину: нанесення ударів, 
поштовхи, заподіяння шкоди здоров’ю тощо. Такий вплив має бути 
протиправним, інтенсивним і безпосереднім. Психічним примусом 
визнаються погрози заподіяння шкоди законним правам і інтересам 
особи, яка піддається примусу: насильством, незаконним звільненням з 
роботи, знищенням або пошкодженням майна, поширенням 
відомостей, що ганьблять честь і гідність тощо. 

Матеріальна залежність – перебування однієї особи на 
утриманні іншої, надання фінансової допомоги, а також залежність 
боржника від кредитора. Службова залежність припускає наявність 
відносин підпорядкованості у зв’язку з обійманою посадою чи 
виконуваною на підставі трудового договору (контракту) роботою. 
Інша залежність охоплює собою будь-які інші види нерівного 
становища однієї людини щодо іншої: дитини щодо батьків, 
засудженого щодо співробітника адміністрації УВП, підозрюваного 
щодо слідчого, студента щодо викладача, учня щодо вчителя, 
вихованця дитячого будинку щодо директора тощо. 

Для визнання розглядуваної ознаки необхідно не просто 
встановити факт стану залежності, а й його реальне використання для 
впливу на особу з метою примушування її до вчинення злочину. 

7. Вчинення злочину під впливом сильного душевного 
хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними 
діями потерпілого. Провокуюча поведінка потерпілого не дає права на 
вчинення відносно нього злочину. Однак факти протиправної, у тому 
числі злочинної чи явно аморальної поведінки, з його боку нерідко 
здатні спровокувати винного. З урахуванням того, що в цій ситуації 
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«ініціатива» виходить від потерпілого, який своєю антисуспільною 
поведінкою (нанесення побоїв, образа, поширення помилкових 
відомостей, що ганьблять винного чи його близьких тощо) провокує 
особу на вчинення злочину, така обставина суттєво знижує ступінь 
небезпеки вчиненого. Отже, пом’якшуюче значення цієї обставини 
пов’язано з двома ознаками: 1) наявністю стану душевного 
хвилювання, що раптово виникло внаслідок 2) протизаконних або 
аморальних дій з боку потерпілого. 

Для визнання розглядуваної обставини як такої, що пом’якшує 
покарання, необхідно встановити такі ознаки: 1) стан сильного 
душевного хвилювання у винного мав місце під час вчинення ним 
злочину 1 ; 2) такий стан був викликаний неправомірними, тобто 
такими, що порушують норми права, діями або аморальними, тобто 
такими, що порушують норми загальнолюдської моралі, діями 2 ; 
3) злочин вчинено відносно саме тієї особи, неправомірні або 
аморальні дії якої викликали у винного стан сильного душевного 
хвилювання3. 

8. Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої 
необхідності. Згідно з ч. 1 ст. 39 КК України не є злочином заподіяння 
шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, 
тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи 
охоронюваним правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним 
інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці 
не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було 
допущено перевищення меж крайньої необхідності. Перевищенням 
меж крайньої необхідності, відповідно до ч. 2 ст. 39 КК України, є 
умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така 
шкода є більш значною, ніж відвернена шкода. 

Особа, яка вчинила злочин із перевищенням меж крайньої 
необхідності, підлягає кримінальній відповідальності на загальних 
підставах. Однак при призначенні особі покарання за вчинення 
злочину за таких обставин, суд обов’язково повинен враховувати їх як 
обставину, що пом’якшує покарання. Це пояснюється тим, що в такому 
випадку особа діє з метою усунення небезпеки, яка безпосередньо 
загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або 
інших осіб, а також інтересам суспільства чи держави, однак заподіює 
більшу шкоду, ніж було необхідно та виправдано у цій обстановці. 

                                                 
1 Про судову практику у справах про необхідну оборону : Постанова ПВСУ від 

26 квітня 2002 року № 1 // Практика розгляду судами кримінальних справ : збірник 
постанов Пленуму Верховного Суду України. – К., 2004. – С. 254–255. 

2 Загальні засади призначення кримінальних покарань в Україні: [навч. посіб.] / 
JI. C. Горбач, О. Г. Колб, B. C. Наливайко [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба. – Луцьк : 
РВВ «Вежа», 2006. – С. 109. 

3 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
Постанова ПВСУ від 7 лютого 2003 року № 2 // Практика розгляду судами 
кримінальних справ : збірник постанов ПВСУ. – К., 2004. – С. 388. 
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Вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності за 
своєю суттю значно відрізняється від вчинення умисного злочину, 
вчиненого з інших мотивів. В цьому випадку мотивом вчинення 
злочину є захист правоохоронюваних інтересів. Це свідчить про меншу 
суспільну небезпечність, а отже, і ступінь тяжкості злочину, а також 
про невеликий ступінь суспільної небезпечності особи винного 1 . 
Вирішення питання про порівняльну ціннісну характеристику 
правоохоронюваних інтересів в кожному випадку залежить від 
конкретних обставин справи2. 

9. Виконання спеціального завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації, поєднане з учиненням злочину у випадках, 
передбачених Кримінальним кодексом України, може бути 
поєднане з вимушеною участю особи, яка виконує таке завдання, у 
вчинюваних стійкими злочинними об’єднаннями суспільно 
небезпечних діянь, тобто злочинів. З урахуванням положень ст. 43 КК 
така особа підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у 
складі організованої групи чи злочинної організації особливо тяжкого 
злочину, вчиненого умисно і пов’язаного з насильством над 
потерпілим, або злочину, вчиненого умисно і пов’язаного зі 
спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або 
настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків. Виконання 
такого спеціального завдання, поєднаного з учиненням будь-якого з 
цих двох видів злочинів, може вважатися обставиною, що пом’якшує 
покарання3. 

 
18.3. Обставини, що обтяжують покарання 
При вчиненні злочину можуть траплятися не лише обставини, що 

істотно знижують рівень його суспільної небезпеки, а й умови, 
наявність яких значно підвищує небезпеку посягання чи особи, яка 
його вчинила. За наявності таких обставин, виходячи з принципу 
справедливості, закон передбачає можливість призначення суворішого 
покарання. 

Обставини, що обтяжують покарання, – сукупність 
передбачених законом умов, наявність яких істотно підвищує 
суспільну небезпеку злочинного діяння або особи, яка його вчинила. Ці 
обставини характеризують об’єктивні і суб’єктивні ознаки 
кримінально караного посягання, а також особу винного. Перелік 
обставин, що обтяжують покарання (ч. 1 ст. 67 КК), є вичерпним і 

                                                 
1 Загальні засади призначення кримінальних покарань в Україні : [навчальний 

посібник] / Л. С. Горбач, О. Г. Колб, В. С. Наливайко [та ін.] ; за заг. ред. 
О. Г. Колба. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2006. – С. 110. 

2 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 
С. С. Яценко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К., 2003. – С. 88. 

3  Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 
[підручник] / П. С. Матишевський. – К., 2001. – С. 270. 
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розширеному тлумаченню не підлягає, тому суд не може враховува-ти 
інші обставини як такі, що обтяжують покарання (ч. 3 ст. 67 КК). 

Обставинами, що обтяжують покарання, визнаються: 
1. Вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів. 

Відповідно до ст. 32 КК повторністю злочинів визнається вчинення 
двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або 
частиною статті Особливої частини КК. Вчинення двох або більше 
злочинів, передбачених різними статтями КК, визнається повторним 
лише у випадках, передбачених в Особливій частині КК. При цьому 
для повторності не має значення, чи було особу засуджено за раніше 
вчинений злочин. Не утворює повторності раніше вчинений злочин, за 
який особу було звільнено від кримінальної відповідальності за 
підставами, встановленими законом, засуджено без призначення 
покарання або зі звільненням від покарання, а також злочин, судимість 
за який було погашено чи знято. Стадії вчинених злочинів, а також 
вчинення злочинів одноособово чи у співучасті на визнання їх 
вчиненими повторно не впливають. У межах повторності злочинів їх 
неодночасне вчинення означає, що не збігаються за часовими 
показниками початкові моменти вчинення кожного зі злочинів. У 
зв’язку з цим повторність можуть утворювати злочини, один з яких був 
вчинений у період, коли інший злочин уже розпочався, але ще не 
закінчився (наприклад, після початку вчинення шахрайства, але до 
його закінчення особа вчинює крадіжку). У такому разі вчиненим 
повторно вважається злочин, розпочатий пізніше 1. Рецидив злочинів – 
це вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за 
умисний злочин (ст. 34 КК). Рецидив злочинів утворюють лише умисні 
злочини. Це означає, що особа має бути раніше засуджена за умисний 
злочин і в період до погашення або зняття судимості знову вчинити 
умисний злочин. Оскільки відповідно до частини першої статті 88 КК 
особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної 
сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості, то 
вчинення саме в цей період нового умисного злочину утворює з 
попереднім умисним злочином їх рецидив. При вирішенні питання про 
наявність повторності чи рецидиву злочинів не має значення, за який 
злочин – закінчений чи незакінчений – особа була засуджена раніше, а 
також яку роль вона при їх вчиненні виконувала2. 

2. Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, 
організованою групою чи злочинною організацією. Вчинення 
злочину у співучасті, як правило, заподіює тяжчі наслідки, що значно 

                                                 
1 Див.: Пункти 3 і 4 Постанови ПВСУ «Про практику застосування судами 

кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх 
правові наслідки» від 04.06.2010 № 7 // Вісник Верховного суду України. – 2010. – 
№ 7. – С. 6. 

2 Загальні засади призначення кримінальних покарань в Україні: [навч. посіб.] / 
JI. C. Горбач, О. Г. Колб, B. C. Наливайко [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба. – Луцьк : 
РВВ «Вежа», 2006. – С. 113–114. 
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підвищує його небезпеку1. На цій підставі ця обставина передбачена 
законом як обтяжуюча покарання. Злочинне діяння вважається 
вчиненим групою осіб за попередньою змовою, коли в його вчиненні 
беруть безпосередню участь дві або більше осіб, що заздалегідь 
домовилися про здійснення цього посягання. Поняття злочинних 
об’єднань дано в ст. 28 КК, а тлумачення його зроблено ПВСУ у 
Постанові «Про практику розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями». При 
призначенні покарання учасникам злочинного угрупування суд має 
індивідуалізувати вид і розмір покарання кожному з таких учасників з 
урахуванням його участі в досягненні мети злочинного угрупування та 
ступеня небезпеки його конкретних дій. При цьому організатор 
стійкого злочинного об’єднання підлягає відповідальності за всі 
злочини, вчинені таким об’єднанням, що охоплювалися його умислом. 
Інші учасники злочинного об’єднання підлягають відповідальності за 
злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно 
від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них. 

3. Вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи 
релігійної ворожнечі або розбрату. Основою визнання цієї обставини 
як такої, що обтяжує покарання, є погляди про неповноцінність людей 
певної раси, національності, а релігійної ворожнечі або розбрату – 
хибні уявлення про переваги одного віросповідання над іншим чи 
однієї конфесії над іншою всередині одного віросповідання. У 
більшості випадків расова, національна чи релігійна ворожнеча або 
розбрат характеризують обстановку вчинення відповідного злочину, 
але інколи вони можуть бути пов’язані з учиненням злочину 
опосередковано – через його мотив 2 . Покарання за порушення 
рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 
належності, релігійних переконань, інвалід-ності та за іншими 
ознаками передбачено ст. 161 КК України. 

4. Вчинення злочину у зв’язку з виконанням потерпілим 
службового або громадського обов’язку. Підставою для визнання цієї 
обставини як такої, що обтяжує покарання, є мета вчинення злочину – 
перешкоджання правомірній діяльності потерпілого у зв’язку з 
виконанням ним службового або громадського обов’язку, а так само з 
мотиву помсти за таку діяльність незалежно від часу, що минув з 
моменту виконання потерпілим своїх обов’язків до вчинення винним 
злочину. Виконання службового обов’язку – це така діяльність 
потерпілого, що входить до кола її службових повноважень. Виконання 
громадського обов’язку – це здійснення спеціально покладених на 
потерпілого громадських повноважень (член будинкового комітету, 

                                                 
1 Див.: Митрофанов І. І. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин 

у співучасті : [монографія] / І. І. Митрофанов, Т. М. Слободяник. – Кременчук : 
вид. ПП Щербатих О. В., 2009. – 280 с. 

2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 
2001 року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К., 2002. – С. 386–388. 
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член громадського формування з охорони громадського порядку чи 
державного кордону тощо) чи будь-яких інших дій в інтересах 
суспільства або окремих громадян (припинення правопорушення, 
повідомлення правоохоронним органам про злочин, вчинений винним, 
тощо)1. Зі змісту цієї норми можна дійти висновку, що зазначена у ній 
обставина має місце тоді, коли потерпілим від злочину є лише особа, 
яка виконує, буде виконувати чи вже виконала свій службовий чи 
громадський обов’язок. Тому вчинення злочину щодо інших осіб, 
зокрема, близьких родичів такої особи не можна розглядати як 
обставину, що обтяжує покарання2. 

5. Заподіяння злочином тяжких наслідків. На ступінь суспільної 
небезпеки вчиненого безпосередньо впливає характер і обсяг шкоди, 
заподіяної злочином. На цій підставі заподіяння внаслідок вчинення 
забороненого ЗУпКВ діяння тяжких наслідків істотно підвищує його 
небезпеку і впливає на вид і розмір призначуваного покарання. У 
судовій і слідчій практиці як тяжкі наслідки розглядаються заподіяння 
смерті чи шкоди здоров’ю іншій людині, матеріальна шкода у великих 
та особливо великих розмірах, у тому числі: упущена вигода, 
зараження ділянки місцевості отрутними відходами, дезорганізація 
роботи великої установи, виникнення масових заворушень тощо. 

Суд, визначаючи покарання за злочин, яким було завдано тяжких 
наслідків, має враховувати не лише ті з них, які настали безпосередньо 
від діяння винного, а й усі так звані похідні наслідки, які він міг 
передбачити. Так, якщо він при вчиненні злочину використав руйнівну 
силу вогню, води або енергії, то він має відповідати за всі наслідки, які 
сталися від дії таких сил, якщо він передбачав або міг їх передбачити. 
Тут ідеться про тяжкі наслідки, які не входять до конкретного складу 
злочину. Якщо тяжкі наслідки входять до складу злочину, 
передбаченого будь-якою статтею (частиною статті) ОЧ КК України, 
вони вже враховані у санкції такої статті, і суд не може ще раз 
вказувати на них у вироку при призначенні покарання як такі, що його 
обтяжують3. 

6. Вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку 
або особи, яка перебуває в безпорадному стані. У разі посягання на 
малолітніх, а також осіб похилого віку або осіб, які перебували в 
безпорадному стані, винний використовує їхню нездатність здійснити 
опір, що обумовлює можливість заподіяння більшої шкоди, а також 
свідчить про цинізм і особливу зухвалість винного. Ці обставини 

                                                 
1 Див.: Пункт 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лютого 2003 
року № 2 // Практика розгляду судами кримінальних справ : збірник постанов 
Пленуму Верховного Суду України. – К., 2004. – С. 389.  

2 Загальні засади призначення кримінальних покарань в Україні : [навч. посіб.] / 
Л. С. Горбач, О. Г. Колб, В. С. Наливайко [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба. – Луцьк : 
РВВ «Вежа», 2006. – С. 115. 

3 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 273. 
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значно підвищують ступінь небезпеки вчиненого злочину. 
Малолітніми визнаються особи, які не досягли до моменту початку 
посягання чотирнадцятилітнього віку. При цьому винний повинний 
мати чітке уявлення про вік потерпілого. Особами похилого віку слід 
вважати чоловіків при досягненні ними 60 років, а жінок – 55 років, а 
також осіб, яким до досягнення загального пенсійного віку залишилось 
не більше півтора року. Безпорадний стан – такий стан потерпілого, 
коли він позбавлений можливості чинити опір (параліч, стареча неміч, 
фізичні вади, розлад душевної діяльності, непритомний стан) або 
нездатний усвідомити характер вчинюваних з ним дій. Ця обставина 
визнається такою, що обтяжує покарання, у разі, якщо винний, 
вчиняючи суспільно небезпечне діяння, усвідомлював, що злочин 
вчиняється щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, яка 
перебуває в безпорадному стані. 

7. Вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного 
перебувала у стані вагітності. Вчинення злочину відносно жінки, яка 
перебуває у стані вагітності, посягає як на неї, так і на ненароджене ще 
немовля. Це може істотно позначитися на здоров’ ї жінки, і майбутньої 
дитини, що істотно підвищує ступінь небезпеки вчиненого діяння. Для 
встановлення розглядуваної ознаки необхідно, щоб винний знав про 
вагітність потерпілої або свідомо припускав це, тобто усвідомлював 
факт вагітності. Сумлінна омана винного щодо такої обставини, коли 
він не знає про вагітність потерпілої, виключає наявність зазначеної 
обставини. 

8. Вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в 
матеріальній, службовій або іншій залежності від винного, 
пов’язане з використанням винним свого посадового, службового або 
іншого (громадського, професійного, сімейного тощо) становища. Це 
положення в даному випадку використовується винним для скоєння 
злочину щодо підлеглих або залежних від нього осіб. Матеріальна 
залежність – це таке становище винного, при якому він повністю або 
частково перебуває на утриманні особи, яка схилила його до вчинення 
злочину, або має перед цією особою зобов’язання майнового 
характеру1. Службовою є залежність винного від іншої особи в силу 
підпорядкованості чи підконтрольності її за посадою чи виконуваною 
роботою, що ґрунтується на побоюванні негативної оцінки його 
службової діяльності, бути звільненим з роботи, пониженим в посаді, 
позбавленим премії або на його очікуванні підвищення в посаді, 
матеріальної або іншої винагороди 2 . Інша залежність – будь-яка 
залежність винного, що виникла через життєві обставини і внаслідок 
якої він відчуває себе зобов’язаним перед такою особою – винний 

                                                 
1  Про судову практику у справах про перевищення влади або службових 

повноважень : Постанова ПВСУ від 26 грудня 2003 року № 15 // Практика розгляду 
судами кримінальних справ : збірник постанов ПВСУ. – К., 2004. – С. 371. 

2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 
2001 року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К., 2005. – С. 168.  
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зобов’язаний врятуванням життя когось із його рідних чи близьких або 
від нього залежить включення винного до виборчого списку партії або 
їй відомі обставини, які винний бажає зберегти в таємниці тощо1. 

9. Вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, 
що страждає психічним захворюванням чи недоумством. 
Використання зазначених осіб свідчить про цинізм винного, який 
втягує у злочинну діяльність суб’єктів, що цілком або частково не 
усвідомлюють фактичний характер і суспільну небезпеку своєї 
поведінки. Слід браги до уваги, що за наявності важких форм 
психічних розладів чи недосягнення віку кримінальної 
відповідальності особа взагалі не може розглядатися як суб’єкт 
злочину. Використання таких осіб не утворює співучасті. Ця 
обставина, насамперед, охоплює випадки так званого посереднього 
(опосередкованого) виконання злочину, коли винний використовує 
малолітніх або осіб, що страждають психічним захворюванням чи 
недоумством, для вчинення відповідного діяння, а сам безпосередньої 
участі у вчиненні злочину не бере. Зазначена обставина наявна також у 
разі, якщо винний вчинює відповідне діяння з указаними вище 
особами, використовуючи їх як спільників чи помічників2. У таких 
випадках виконавцем конкретного злочину визнається особа, яка для 
вчинення злочину використала вказаних осіб. 

10. Вчинення злочину з особливою жорстокістю пов’язане з 
властивістю особи злочинця, яка виявляється у певному способі його 
вчинення та використаних при цьому знаряддях, якими потерпілому 
спричиняються особливі страждання. Особлива жорстокість – вияв при 
вчиненні злочину безжалісності, безсердечності до потерпілого 
(завдання потерпілому особливих страждань шляхом глуму, тортур, 
мордування, мучення, в тому числі з використанням струму, кислоти, 
лугу, радіоактивних речовин, отрути, заподіяння великої кількості 
тілесних ушкоджень як щодо потерпілого, так і щодо його рідних чи 
близьких) 3 . Визначаючи наявність у діях винного зазначеної 
обставини, суд повинен зазначити у вироку, які саме з них він вважає 
проявом особливої жорстокості. 

11. Вчинення злочину з використанням умов воєнного або 
надзвичайного стану, інших надзвичайних подій. Використання 
винним цих умов для вчинення злочину є свідченням його особливої 
небезпеки і обтяжує його покарання. Воєнний стан – це особливий 
правовий режим (політико-правова ситуація), що вводиться в Україні 
або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – К., 2004. – С. 305. 
2 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 

2001 року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К., 2002. – С. 167–168. 
3 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 

Постанова ПВСУ від 7 лютого 2003 року № 2 // Практика розгляду судами 
кримінальних справ : збірник постанов ПВСУ. – К., 2004. – С. 387. 
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небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності 
та передбачає надання відповідним органам влади, військовому 
командуванню і органам місцевого самоврядування повноважень, 
необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної 
безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина і прав та законних 
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку цих обмежень 1 . 
Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може 
тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при 
виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного 
характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть 
призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю 
і здоров’ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи 
зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає 
надання відповідним органам державної влади, військовому 
командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до 
Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану» 
повноважень, необхідних для відвер-нення загрози та забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян, норма-льного функціонування 
національної економіки, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, захисту конститу-ційного ладу, а також допускає 
тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні 
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень2. 
Інші надзвичайні події – це надзвичайні ситуації або небезпечні події3, 
масові заворушення і т.д.  

12. Вчинення злочину загальнонебезпечним способом наявне у 
разі, якщо винний, посягаючи на відповідну цінність, водночас 

                                                 
1 Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 року 

№ 1647-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224. 
2 Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 

року № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176. 
3  Надзвичайна ситуація – обстановка на окремій території чи суб’єкті 

господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 
нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, 
пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням 
засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) 
до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і 
постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості 
проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній 
господарської діяльності. Небезпечна подія – подія, у тому числі катастрофа, 
аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми 
наслідками становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до 
завдання матеріальних збитків (Див.: Кодекс цивільного захисту України : Закон 
України від 02.10.2012 № 5403-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – 
№ 34–35. – Ст. 458). 
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створює реальну небезпеку для життя чи здоров’я кількох людей або 
загрожує спричиненням серйозної матеріальної шкоди власності 
фізичних чи юридичних осіб 1 . До загальнонебезпечних способів 
учинення злочину слід відносити: вибух, мінування предметів чи 
частини території, підпал, зараження чи отруєння водойм, затоплення, 
використання автоматичних пристроїв, електричного струму, газу, 
ловчих ям тощо. Такі способи вчинення злочину в багатьох випадках 
надають злочинові кваліфікаційного виду, впливають на визначення 
ступеня суспільної небезпечності вчиненого посягання та 
враховуються судом при призначенні покарання винному у вчиненні 
такого злочину. Якщо закон визначає загальнонебезпечний спосіб 
вчинення злочину як обов’язкову ознаку конкретного складу злочину 
(ст. 113, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 292 КК тощо), суд не може ще раз 
врахувати його як обставину, що обтяжує покарання2. 

13. Вчинення злочину особою, яка перебуває у стані 
алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням 
наркотичних або інших одурманюючих засобів. Зазначені стани 
часто є причиною вчинення злочину, який характеризується 
імпульсивністю, агресивністю, особливою жорстокістю, що нерідко 
призводить до тяжких наслідків. Ці умови підвищують суспільну 
небезпеку особи, тому складають обставину, що обтяжує покарання. 
Алкогольне сп’яніння – це такий стан людини, який виникає внаслідок 
вживання будь-яких алкогольних напоїв, причому мається на увазі 
лише так зване фізіологічне, а не патологічне сп’яніння. До стану 
сп’яніння людина доводить себе сама. При цьому вона усвідомлює, що 
в такому стані у неї зменшується почуття реальної небезпеки своїх 
вчинків3. Вживання наркотичних або інших одурманюючих засобів 
означає введення будь-яким способом зазначених засобів в організм 
людини. При цьому необхідно мати на увазі, що оскільки в п. 3 ч. 1 
ст. 67 КК України окремо виділені лише наркотичні засоби, поняття 
інших одурманюючих засобів є тут більш широким, ніж, наприклад, у 
ст. 322 КК України – крім власне одурманюючих засобів воно охоплює 
також психотропні речовини та аналоги наркотичних засобів і 
психотропних речовин 4 , також інші засоби, що надають одурма-
нюючий ефект – змінюють психіку і поведінку людини. 

                                                 
1 Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи 

колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених 
законодавством вимог пожежної безпеки : Постанова Пленуму Верховного Суду 
України від 3 березня 2000 р. № 3 // Практика розгляду судами кримінальних 
справ. – К., 2004. – С. 433. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 273. 
3 Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру 

та примусового лікування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 
червня 2005 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 6(58). – С. 9–10. 

4  Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : Постанова ПВСУ 
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Відповідно до ч. 2 ст. 67 КК суд, установивши наявність 
зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 12 ч. 1 цієї статті обтяжуючих 
обставин, зобов’язаний навести їх у вироку та врахувати при 
призначенні покарання. Обставини, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5, 8, 
11, 13 ч. 1 ст. 67 КК, суд залежно від конкретних обставин справи 
(зокрема, за відсутності зв’язку якоїсь із названих у цих пунктах 
обставин зі злочином) вправі не визнати обтяжуючими, навівши у 
вироку відповідні мотиви (абз. 2 п. 61 Постанови ПВСУ «Про практику 
призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 
року № 7). 

 
18.4. Призначення покарання за незакінчений злочин та за 

злочин, вчинений у співучасті 
Призначення покарання за незакінчений злочин. За загальним 

правилом злочин, припинений на стадії готування або замаху 
представляє менший ступінь небезпеки порівняно із закінченим 
злочином, оскільки в такому разі не настають передбачені законом 
суспільно небезпечні наслідки. Тому у разі засудження особи за 
готування до злочину строк або розмір покарання не може 
перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш 
суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією 
частини статті) Особливої частини КК (ч. 2 ст. 68 КК), а у разі 
засудження за замах на злочин строк або розмір покарання не може 
перевищувати двох третин максимального строку або розміру 
найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті 
(санкцією частини статті) Особливої частини КК. При цьому, 
призначаючи особі покарання згідно з частинами 2 і 3 ст. 68 КК, у 
вироку суд повинен наводити відповідні мотиви; посилатися на ст. 69 
КК у такому разі непотрібно (ч. 3 ст. 68 КК). 

Правила частин 2 і 3 ст. 68 КК не можуть бути застосовані при 
призначенні покарання особі, яка у віці 18 і більше років вчинила 
злочин, за який передбачено найсуворіший вид покарання – довічне 
позбавлення волі, оскільки цей вид покарання є безстроковим. Однак 
до осіб, які вчинили готування до такого злочину або вчинення замаху 
на злочин у віці до 18 років, і до осіб у віці понад 65 років, а також до 
жінок, що були у стані вагітності під час вчинення злочину або на 
момент постановлення вироку, і яким не може бути призначено 
покарання у виді довічного позбавлення волі, мають застосовуватися 
вимоги частин 2 і 3 ст. 68 КК, виходячи з максимального покарання 
позбавлення волі на певний строк (абз. 2 п. 61 Постанови ПВСУ «Про 
практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 
2003 року № 7). 

Призначаючи покарання за незакінчений злочин, суд враховує 
стадію, на якій був припинений злочин, а також причини, з яких 

                                                                                                             
України від 26 квітня 2002 року № 4 // Практика розгляду судами кримінальних 
справ. – К., 2004. – С. 404. 
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винний не довів злочин до кінця. Дослідження зазначених обставин дає 
можливість скласти більш об’єктивну картину вчинення злочину та 
призначити справедливе та обґрунтоване покарання. 

Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті. 
Співучасть у злочині припускає спільне вчинення одного суспільно 
небезпечного діяння декількома особами. Не дивлячись на спільність 
злочинної діяльності, кожному з винних призначається самостійне 
покарання з урахуванням усіх фактичних обставин кримінального 
провадження. Цього вимагає принцип індивідуалізації покарання, 
відповідно до якого при його призначенні мають враховуватися 
особистісні якості кожної особи, яка вчинила злочин. У разі вчинення 
злочину у співучасті, суд призначає покарання окремо кожному зі 
співучасників, керуючись положеннями, викладеними у статтях 65–67 
та ч. 4 ст. 68 КК, щодо характеру та ступеня їх участі у вчиненні 
злочину. Така участь залежить від ролі того або іншого співучасника 
злочину в досягненні загальної мети злочину і його безпосереднього 
впливу на розмір заподіяної шкоди. Вид і розмір покарання за злочин, 
вчинений у співучасті, залежить головним чином від тієї ролі, яку 
виконував кожний із співучасників злочину. За загальним правилом, 
організатор злочину і виконавець несуть більшу відповідальність 
порівняно з іншими співучасниками. Також враховується ступінь 
участі особи у злочині, а саме особлива активність, безпосередні 
функції, які виконував винний. 

 
18.5. Пом’якшення покарання при його призначенні  
Однією з основних засад вітчизняного кримінального права є 

принцип гуманізму, найбільш яскравим проявом якого є економія 
кримінальної репресії. На цій підставі, у разі встановлення особливих 
обставин, що значно знижують ступінь небезпеки злочину чи особи, 
яка його вчинила, законом передбачається можливість істотного 
пом’якшення призначуваного покарання. Так, відповідно до ч. 1 ст. 69 
КК основне покарання більш м’яке, ніж передбачено законом, може 
бути призначено: 1) за вчинення будь-якого злочину (незалежно від 
його тяжкості)1, крім корупційного злочину (див. примітку до ст. 45 КК 
України); 2) за наявності декількох (не менше двох) обставин, що 
пом’якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості 
вчиненого злочину; 3) за наявності даних про особу винного, що 
свідчать про її відносно невелику суспільну небезпечність2.  

За наявності цих умов суд може призначити основне покарання, 
нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої частини КК України, або перейти до іншого, 
більш м’якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції 

                                                 
1 Див.: Про внесення зміни до статті 69 Кримінального кодексу України: Закон 

України від  22 грудня 2006 року № 527-V // Офіційний вісник України. – 2007. – 
№ 1 (19.01.2007). – Ст. 13. 

2 Матишевський П. С. Указ праця. – С. 278. 
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статті (санкції частини статті) Особливої частини КК за цей злочин. У 
цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від 
найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній 
частині КК України (ч. 1 ст. 69 КК), тобто меншим, ніж один рік 
позбавлення чи обмеження волі, шість місяців виправних робіт, один 
місяць арешту тощо. Суд може призначити покарання, нижче від 
найнижчої межі, передбаченої санкцією статті (санкцією частини 
статті) Особливої частини КК, незважаючи на наявність у цій же 
санкції альтернативних, більш м’яких покарань. За вчинення злочину, 
за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 
три тисячі НМДГ, суд з підстав, передбачених ч. 1 ст. 69 КК, може 
призначити основне покарання у виді штрафу, розмір якого не більше 
ніж на чверть нижчий від найнижчої межі, встановленої в санкції статті 
(санкції частини статті) Особливої частини КК України. 

У разі, якщо санкція статті (санкція частини статті) не передбачає 
основного покарання у виді штрафу, він може бути призначений лише 
в порядку переходу до більш м’якого виду покарання за наявності 
підстав, передбачених ст. 69 КК. У цьому разі штраф призначається в 
розмірах, визначених ч. 2 ст. 53 КК. 

У кожному такому випадку суд зобов’язаний у мотивувальній 
частині вироку зазначити, які саме обставини справи або дані про 
особу підсудного він визнає такими, що істотно знижують ступінь 
тяжкості вчиненого злочину і впливають на пом’якшення покарання, а 
в резолютивній – послатися на ч. 1 ст. 69 КК. При цьому слід 
враховувати не тільки мету й мотиви, якими керувалась особа при 
вчиненні злочину, а й її роль серед співучасників, поведінку під час та 
після вчинення злочинних дій тощо1. Суд не вправі перейти до більш 
м’якого виду покарання у разі, якщо санкцією норми КК, за якою 
засуджується особа, передбачено лише такі покарання, які з огляду на 
її вік чи стан не можуть бути до неї застосовані.  

У разі вчинення особою декількох злочинів суд може призначити 
більш м’яке покарання, ніж передбачене законом, окремо за кожний 
злочин або тільки за один із них і остаточно визначити покарання за 
правилами ст. 70 КК. Застосування положень ст. 69 КК щодо 
покарання (як основного, так і додаткового), призначеного за 
сукупністю злочинів чи за сукупністю вироків, є неприпустимим. 

Призначення покарання за наявності обставин, що 
пом’якшують покарання. За наявності обставин, що пом’якшують 
покарання, передбачених пунктами 1 (з’явлення із зізнанням, щире 
каяття або активне сприяння розкриттю злочину) та 2 (добровільне 
відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди) ч. 1 

                                                 
1  Див.: Абз. 2 п. 8 Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 (із змінами, внесеними 
згідно з Постановами ПВСУ № 18 від 10.12.2004, № 8 від 12.06.2009) // Постанови 
Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / Верховний Суду 
України ; за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 256–271. 
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ст. 66 КК, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при 
визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір покарання не 
може перевищувати двох третин максимального строку або розміру 
найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною 
санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК 
України (ст. 691 КК). 

Положення статті 691 КК застосовуються лише при призначенні 
найсуворішого виду основного покарання, яке передбачено у 
відповідній санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини 
КК. Якщо ж така санкція є альтернативною, то суд має право 
застосувати вимоги статті 691 КК стосовно максимального строку 
(розміру) лише найсуворішого виду основного покарання з тих 
декількох, які у цій санкції передбачено. Інші ж менш суворі види 
основних покарань, передбачені в санкції відповідної статті (санкції 
частини статті) як альтернативні, призначаються судом у межах тих 
максимальних строків (розмірів), які встановлені для них у цій санкції. 

 
18.6. Призначення покарання за сукупністю злочинів 
Сукупність злочинів – це вчинення двох або більше злочинів, 

передбачених різними статтями чи частинами статті КК України, за 
жодний з яких особа не було засуджена вироком суду, що набрав 
законної сили. Згідно з ч. 1 ст. 70 КК при сукупності злочинів 
покарання (основне і додаткове) призначається за кожний з них 
окремо. Що стосується визначення основного остаточного покарання 
при сукупності, то порядок призначення і його межі різняться між 
собою залежно від приналежності злочинів її (сукупність) утворюючих 
до категорії діянь невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжких чи 
особливо тяжких та з якою формою вини вони вчинені. Так, відповідно 
ч. 1 ст. 70 КК при складанні покарань остаточне покарання за 
сукупністю злочинів визначається в межах, установлених санкцією 
статті (санкцією частини статті) ОЧ КК, яка передбачає більш суворе 
покарання. Якщо хоча б один зі злочинів є умисним тяжким або 
особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за 
сукупністю злочинів у межах максимального строку, встановленого 
для даного виду покарання в Загальній частині КК, тобто, наприклад 
для позбавлення волі цей строк дорівнює п’ятнадцяти рокам (ч. 2 ст. 63 
КК України).  

Отже, при сукупності злочинів суд визначає остаточне покарання 
шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або 
шляхом повного чи часткового складання призначених покарань. 
Принцип поглинання означає, що суворіше покарання поглинає менш 
суворе, – при сукупності призначається суворіше покарання, а менш 
суворе фактично до уваги не приймається і на загальний строк 
покарання не впливає. Принцип часткового складання покарань 
означає, що до більш суворого покарання приєднується частина менш 
суворого покарання; у результаті при сукупності призначається 
покарання, але в меншому розмірі, ніж сума покарань за кожний 
злочин окремо. Принцип повного складання покарань означає 
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підсумовування всіх покарань, що входять у сукупність. Принцип 
повного або часткового складання покарань не може застосовуватися, 
якщо сума покарань перевищує максимальний розмір (строк), 
установлений санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої 
частини КК, яка передбачає більш суворе покарання, для злочинів 
невеликої або середньої тяжкості, що становлять сукупність, або для 
даного виду покарання в Загальній частині КК, коли сукупність 
утворюють хоча б один умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин1. 

Виняток з цього правила становить покарання у виді довічного 
позбавлення волі, оскільки воно немає строку виконання, а 
призначається на період, що залишився прожити засудженому. Так, 
якщо хоча б за один із вчинених злочинів призначено довічне 
позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупністю злочинів 
визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань 
довічним позбавленням волі. 

Часткове складання покарань допускається і тоді, коли строк 
покарань дає змогу застосувати їхнє повне складання. У разі, якщо 
складаються покарання, призначені за трьома і більше статтями, суд 
може застосовувати одночасно принципи складання і поглинання 
покарань, наприклад, позбавлення волі, призначене за двома статтями, 
частково складається; одночасно ним поглинаються виправні роботи, 
призначені за третьою статтею. При складанні різних видів покарань 
суди повинні керуватися правилами, передбаченими ст. 72 КК України. 
Наприклад, якщо суд призначить за ч. 1 ст. 185 КК покарання у виді 
виправних робіт строком на два роки, а за ч. 1 ст. 121 КК – позбавлення 
волі строком на шість років і дійде висновку про необхідність повного 
складання призначених покарань, то він, виходячи із визначеного в 
законі співвідношення (ч. 1 ст. 72) – «одному дню позбавлення волі 
відповідає три дні виправних робіт» (24 : 3 = 8), – призначить 
остаточне покарання за сукупністю цих двох злочинів у виді 
позбавлення волі строком на шість років і вісім місяців2.  

Коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні 
покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), 
застосовується принцип поглинення менш суворого покарання більш 
суворим або призначається кожне з них до самостійного виконання. 

Вибір принципу призначення покарання при сукупності злочинів 
належить суду. Для вирішення питання про те, який застосувати 
принцип поглинання чи складання в кожному конкретному випадку, 
враховується характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених 

                                                 
1  Див.: Абз. 2 п. 22 Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами 

кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7 (із змінами, внесеними 
згідно з Постановами ПВСУ № 18 від 10.12.2004, № 8 від 12.06.2009) // Постанови 
ПВСУ в кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 
2005. – С. 256–271. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 281. 
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злочинів, мотиви і мета кожного з них, форма вини, вид сукупності 
(ідеальна або реальна), обставини, що пом’якшують і обтяжують 
покарання, а також дані про особу винного. 

Відповідно до ч. 3 ст. 70 КК до основного покарання може бути 
приєднано будь-яке з додаткових покарань, передбачених статтями 
закону, що встановлюють покарання за ті злочини, у вчиненні яких 
особу було визнано винною. У разі, якщо за кожен із двох або більше 
злочинів нарівні з основним покаранням призначається й додаткове 
покарання одного виду, остаточний його строк чи розмір при 
частковому або повному складанні не може бути більшим за 
максимальний строк чи розмір, передбачений для такого виду покарань 
Загальною частиною КК. Якщо ж за злочини, що входять до 
сукупності, призначені різні види додаткового покарання, то вони 
мають бути зазначені у вироку з наведенням відповідних розмірів та 
строків і при призначенні остаточного покарання у зв’язку з 
необхідністю їх самостійного виконання (ч. 4 ст. 72 КК). 

На практиці нерідко після винесення судом вироку у 
кримінальному провадженні встановлюється, що винна особа до 
винесення вироку у першому провадженні вчинила ще й іншій злочин 
(злочини). У таких випадках покарання призначається за правилами, 
передбаченими частинами 1–3 ст. 70 КК України. При цьому має 
значення момент постановлення вироку, а не дата набрання ним 
законної сили. У цій ситуації в строк покарання, остаточно 
призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, 
відбуте повністю або частково за першим вироком. У вироку має бути 
зазначено, що в строк відбування покарання зараховується та його 
частина, що невідбута за попереднім вироком. Якщо після винесення 
вироку буде встановлено, що винний вчинив й інші злочини, причому 
одні до винесення вироку, а інші – після, то покарання призначається 
окремо за злочини, вчинені до постановлення попереднього вироку, 
потім за сукупністю злочинів з урахуванням покарання, призначеного 
за попереднім вироком. Після цього призначається покарання за 
сукупністю вироків за правилами ст. 71 КК України. 

 
18.7. Призначення покарання за сукупністю вироків 
Сукупність вироків – це винесення нового вироку за злочин, 

вчинений особою, щодо якої є вирок суду, що набрав законної сили, за 
яким невідбуто цілком основне і (чи) додаткове покарання, або в 
період іспитового строку при звільненні від відбування покарання з 
випробуванням, або протягом невідбутої частини покарання при 
умовно-достроковому звільненні. Це свідчить про підвищену 
небезпеку винного, а також про те, що міра покарання за перший 
злочин була недостатньою для запобігання вчиненню ним нового 
злочину. Зазначені обставини і викликають необхідність суворішого 
підходу до винного при призначенні покарання за новий злочин 
порівняно з призначенням покарання за сукупністю злочинів.  

За сукупністю вироків, відповідно до ч. 1 ст. 71 КК, суд до 
покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково 
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приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Тобто, 
при призначенні покарання за сукупністю вироків може бути 
застосований тільки принцип часткового чи повного складання 
покарань (за винятком того випадку, якщо за одним із вироків 
призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, яким 
поглинається будь-який інший вид покарання (ч. 2 ст. 71 КК), або у 
разі, якщо за знову вчинений злочин призначено передбачене законом 
максимальне покарання, невідбута частина покарання за попереднім 
вироком підлягає поглиненню. Приєднання невідбутого покарання в 
такому разі, навіть у будь-якій його частині, неможливо). За наявності 
щодо засудженого вироку, який не виконано і про який не було відомо 
суду, що постановив останній за часом вирок, суд за місцем виконання 
цього вироку зобов’язаний визначити порядок застосування покарання 
за всіма вироками згідно зі ст. 71 КК та п. 11 ч. 1 ст. 537 КПК України. 

Правила складання покарань за сукупністю вироків 
застосовуються незалежно від того, чи відбувала особа фактично 
покарання за першим вироком, чи ухилялася від нього, чи звільнена 
вона від відбування покарання з випробуванням, чи умовно-достроково 
звільнена від відбування подальшого покарання. Важливим слід 
визнати те, що особа в ці періоди вчинила новий злочин, і до 
покарання, призначеного за нього частково або повністю, приєднують 
невідбуте покарання за попереднім вироком. Відповідно до закону 
невідбутим покаранням слід вважати: 1) весь строк невідбутого 
покарання (як основного, так і додаткового), призначеного за 
попереднім вироком; 2) весь строк покарання, що було призначено 
попереднім вироком, але від його відбування особа була звільнена з 
випробуванням і в період іспитового строку вчинила новий злочин 
(статті 75, 79, 104 КК). Цей строк зменшується на час тримання під 
вартою в порядку запобіжного заходу або затримання, перебування в 
медичному закладі тощо; 3) строк невідбутого покарання при заміні 
його більш м’яким покаранням (ст. 82, ч. 3 ст. 86, ст. 87 КК); 4) весь 
невідбутий строк покарання особам, які відбувають покарання в УВП; 
5) строк покарання, від подальшого відбування якого особа була 
умовно-достроково звільнена (статті 81, 107 КК); 6) частину 
покарання, від відбування якого звільнено вагітну жінку або жінку, яка 
має дитину (дітей) віком до трьох років (ст. 83 КК); 7) покарання, від 
відбування якого звільнено неповнолітнього із застосуванням 
примусових заходів виховного характеру (ст. 105 КК). 

При застосуванні правил ст. 71 КК остаточне покарання за 
сукупністю вироків має бути більшим, ніж покарання, призначене за 
новий злочин, і ніж невідбута частина покарання за попереднім 
вироком. Призначаючи покарання за кількома вироками, суд повинен 
визначити вид і розмір основного й додаткового покарань за знову 
вчинений злочин (злочини), а потім повністю або частково приєднати 
невідбуту частину покарання за попереднім вироком із посиланням на 
ст. 71 КК. 

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КК при складанні покарань за сукупністю 
вироків загальний строк покарання не може перевищувати 
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максимального строку, встановленого для цього виду покарання в 
Загальній частині КК (наприклад, для позбавлення волі – це 15 років, 
для обмеження волі – 5 років, для виправних робіт – 2 роки). При 
складанні покарань у виді позбавлення волі загальний строк покарання, 
остаточно призначеного за сукупністю вироків, не повинен 
перевищувати п’ятнадцяти років, а у разі, якщо хоча б один із злочинів 
є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волі може бути 
більшим п’ятнадцяти років, але не має перевищувати 25 років. 

Наприклад, засуджений за схиляння до вживання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1 ст. 315 КК) до 
обмеження волі строком на п’ять років, відбувши покарання лише 
півроку, вчинив умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило 
короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності (ч. 
2 ст. 125 КК). Суд, розглянувши кримінальне провадження про злочин, 
передбачений ч. 2 ст. 125 КК, призначив винному покарання у виді 
обмеження волі строком на два роки. Тобто за двома вироками суд 
призначив покарання у виді обмеження волі. Виникає питання: чи 
може суд повністю приєднати до призначеного покарання за новим 
вироком (обмеження волі строком на два роки) невідбуту частину 
покарання (чотири роки і шість місяців) за попереднім вироком? У 
цьому випадку він не може повним складанням визначити остаточне 
покарання, оскільки воно буде перевищувати максимальний строк, 
установлений для цього виду покарання в Загальній частині КК (для 
обмеження волі – 5 років). Тому суд, керуючись ч. 2 ст. 71 КК, може 
приєднати до невідбутої частини покарання за попереднім вироком 
(обмеження волі строком на чотири роки і шість місяців) лише частину 
строку покарання, призначеного за новим вироком (обмеження волі 
строком на два роки), остаточно визначивши покарання у виді 
обмеження волі строком на п’ять років. Крім того, цього вимагає ч. 4 
ст. 71 КК, згідно з якою остаточне покарання за сукупністю вироків, 
крім випадків, коли воно визначається шляхом поглинення одного 
покарання іншим, призначеним у максимальному розмірі, має бути 
більшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також від 
невідбутої частини покарання за попереднім вироком. 

Відповідно до ч. 5 ст. 71 КК у разі, якщо засуджений після 
постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два 
або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за 
правилами, передбаченими у ст. 70 КК, а потім до остаточного 
покарання, призначеного за сукупністю злочинів, повністю чи частково 
приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком у 
межах, установлених у ч. 2 ст. 71 КК. Наприклад, громадянин Ю. 
відбував покарання строком на сім років у виправній колонії 
середнього рівня безпеки за умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 
121 КК). Відбувши покарання лише один рік, вчинив утечу із 
застосуванням насильства. Під час перебування на волі з метою 
придбати гроші з ножем проникнув у житло громадянки Т., заподіявши 
їй середньої тяжкості тілесні ушкодження. В результаті розбійного 
нападу громадянин Ю. заволодів грошима та іншими цінностями і з 
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викраденим утік. Ховаючись від ОВС, Ю. в Кременчуці вчинив 
зґвалтування з погрозою вбивством. Через вісім місяців Ю. був 
затриманий і засуджений за втечу з місця позбавлення волі із 
застосуванням насильства (ч. 2 ст. 393 КК) до семи років позбавлення 
волі, за розбій, поєднаний з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК) – 
до семи років позбавлення волі, за зґвалтування (ч. 1 ст. 152 КК) – до 
п’яти, остаточне покарання за вчинені злочини відповідно до ч. 2 ст. 70 
за сукупністю злочинів шляхом часткового складання Ю. призначено 
покарання у виді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років. До 
цього строку покарання суд повністю приєднав невідбуту частину (сім 
років позбавлення волі) покарання за першим вироком і відповідно до 
ст. 71 КК остаточно визначив покарання у виді позбавлення волі на 
строк двадцять два роки. Суд може в такій ситуації визначити і 
менший строк позбавлення волі, але в будь-якому разі не більше 
двадцяти п’яти років. У разі, якщо покарання менш суворе, ніж 
позбавлення волі, остаточне покарання за сукупністю вироків не може 
перевищувати максимального строку чи розміру, передбаченого КК 
для цього виду покарання. Втім, при призначенні покарання 
зберігається правило, згідно з яким остаточне основне покарання за 
сукупністю вироків повинно бути більшим за строк (розмір) 
покарання, призначеного за знову вчинений злочин, так і за розмір 
невідбутої частини покарання за попереднім вироком (ч. 4 ст. 71 КК). 
Наприклад, невідбута частина покарання становить два роки 
позбавлення волі, за новим вироком за знову вчинений злочин 
призначено 3 роки позбавлення волі. Виходячи з вимог ч. 4 ст. 71 КК 
остаточне покарання за сукупністю вироків повинно бути призначене 
більше трьох років позбавлення волі (наприклад, три роки і шість 
місяців, чотири роки, чотири роки і шість місяців, п’ять років). 

Закон передбачає порядок складання додаткових покарань, 
призначених за сукупністю вироків (ч. 3 ст. 71 КК). Так, призначене 
хоча б за одним із вироків додаткове покарання або невідбута його 
частина за попереднім вироком підлягає приєднанню до основного 
покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків. Остаточне 
додаткове покарання визначається в межах строку, встановленого для 
даного виду додаткового покарання у Загальній частині КК. Додаткові 
покарання різних видів виконуються самостійно. 

 
18.8. Правила складання покарань та зарахування строку 

попереднього ув’язнення 
При частковому чи повному складанні покарань як за сукупністю 

злочинів (ст. 70 КК України), так і за сукупністю вироків (ст. 71 КК) 
виникає питання про складання різнорідних покарань. У ст. 71 КК 
визначаються, по-перше, які види покарань можна складати, по-друге, 
який порядок такого складання, по-третє, визначено види покарань, що 
не підлягають складанню. Законом передбачено більше видів покарань, 
що підлягають численню при призначенні остаточного покарання, 
якщо за один зі злочинів, що входять у сукупність, чи за новим 
вироком призначене покарання у виді позбавлення волі і судом 
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застосовується принцип часткового або повного складання покарань. 
При цьому відповідність одного дня позбавлення волі до строку інших 
видів покарань є різною.  

Так, відповідно до ч. 1 ст. 71 КК при складанні покарань за 
сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид 
покарання переводиться в більш суворий вид виходячи з такого їх 
співвідношення: 1) одному дню позбавлення волі відповідають: а) один 
день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 
арешту; б) два дні обмеження волі; в) три дні службового обмеження 
для військовослужбовців або три дні виправних робіт; г) вісім годин 
громадських робіт; 2) одному дню тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців або арешту відповідають: а) два дні 
обмеження волі; б) три дні службового обмеження для 
військовослужбовців або три дні виправних робіт; 3) одному дню 
обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для 
військовослужбовців або три дні виправних робіт; 4) одному дню 
обмеження волі або арешту відповідають вісім годин громадських 
робіт. 

При складанні покарань їхній максимальний строк і розмір не 
може перевищувати межу, визначену у відповідній статті Загальної 
частини КК для цього виду покарання. Виняток зроблений лише для 
позбавлення волі. Так, за сукупністю вироків остаточне покарання у 
виді позбавлення волі може бути призначене на строк до 25 років. 

Відповідно до ч. 2 ст. 72 КК при призначенні покарання за 
сукупністю злочинів або вироків у виді виправних робіт або службових 
обмежень для військовослужбовців складанню підлягають лише 
строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого 
складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком 
самостійно. 

Якщо закон не передбачає співвідношення покарань, що 
складаються, вони призначаються за сукупністю злочинів або вироків 
шляхом поглинання або виконуються самостійно. Це стосується, 
зокрема, покарань, що не є строковими. Частина 3 ст. 72 КК 
установлює, що основні покарання у виді штрафу та позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при 
призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків 
складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються 
самостійно. У законі (ч. 4 ст. 71 КК) визначено також, що додаткові 
покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно. Хоча 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю є строковим покаранням, його дуже важко співвіднести з 
іншими строковими покараннями. 

Можливе складання покарань у виді позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю, призначених за 
різними вироками, якщо це стосується вироків, якими засуджений 
позбавлений права обіймати ті ж самі посади або займатися однаковою 
діяльністю. Якщо мова йде про різні права – обидва покарання 
відбуваються самостійно й одночасно. Наприклад, особі присуджене 
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до двох років позбавлення права керувати автомобілем. Через півроку 
вона перевищує службові повноваження і засуджується до трьох років 
позбавлення права обіймати керівні посади в державних організаціях. 
Обидва покарання можуть виконуватися одночасно. 

Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у 
разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, 
передбаченими у ч. 1 ст. 72 КК. У строк покарання зараховується весь 
час тримання особи під вартою, під яким слід розуміти: а) час 
затримання як підозрюваного у злочині; б) час перебування під вартою 
як міра запобіжного заходу; в) час перебування в психіатричному 
стаціонарі у зв’язку з проведенням судово-психіатричної експертизи; 
г) час перебування особи на примусовому лікуванні (якщо на психічну 
хворобу особа захворіла після вчинення злочину) у разі її одужання1; 
ґ) час перебування військовослужбовця під арештом на гауптвахті у 
зв’язку зі вчиненням злочину. 

При призначенні покарань, що не зазначені в ч. 1 ст. 72 (штраф, 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю), суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити 
покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування (ч. 
5 ст. 72 КК). Тобто, закон не дає конкретних указівок із приводу 
зарахування особі часу тримання її під вартою до судового розгляду, 
тоді як основне покарання призначається штраф та позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. На цей 
рахунок закон обмежується лише рекомендацією про пом’якшення 
покарання або повного звільнення від відбування покарання. Таким 
чином, конкретне вирішення цього питання законом залишено на 
розсуд суду. Як правило, суди далеко не завжди враховують загальні 
рекомендації закону і найчастіше, проявляючи свій суб’єктивний 
судовий розсуд, залишають без уваги перебування особи під вартою. 

Слід зазначити, що попереднє ув’язнення не є покаранням, однак 
воно вміщує серйозні обмеження прав і свобод. Особливо це 
проявилося в останні роки, коли особа тримається під вартою до 
судового розгляду кілька років в умовах величезної переповненості 
СІЗО, при відсутності елементарних умов для утримання, що нерідко 
веде до серйозних захворювань (туберкульоз, ВІЛ-інфекція тощо). Це 
дає підставу для конкретнішої правової регламентації в законі 
зарахування попереднього ув’язнення для того, щоб особа не 
піддавалася цим позбавленням і обмеженням понад покарання, що 
призначене судом. 

 
18.9. Обчислення строків покарання 
Питання про обчислення строків покарання є особливо важливим 

при складанні покарань, при заміні покарань, а також при зарахуванні 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 

М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 4-те вид., перероб. та допов. – К. : Атіка, 2008. – 
С. 296. 
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покарань. Обчислення строків покарання має велике значення і для 
судової системи, забезпечуючи усталеність практики призначення 
різних видів покарань у зазначених вище випадках. Усі види покарань, 
перелічені в ст. 51 КК України, мають своє вираження, кожний з них 
визначається конкретним строком або розміром. Строки покарання 
відповідно до ст. 73 КК обчислюються у роках, місяцях та годинах. Це 
правило стосується тільки призначення покарання за вчинений злочин і 
означає, що строк покарання не може бути призначений на частину 
місяця, на кілька днів. У цих випадках суд має право призначити 
покарання тільки як цілими роками, так і роками з місяцями. 
Наприклад, п’ять років, чотири роки і шість місяців тощо. При 
відносно визначеній санкції, де, наприклад, виправні роботи визначені 
на строк від шести місяців до одного року, покарання може бути 
призначено тільки у вигляді цілих місяців (шість, сім, вісім і так далі 
місяців виправних робіт), але не шість з половиною місяців тощо.  

При заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування 
попереднього ув’язнення відповідно до ст. 73 КК України допускається 
обчислення строків покарання у днях. Наприклад, за першим вироком 
суду за вчинення умисного легкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 125) 
винному було призначено покарання у виді арешту строком на два 
місяці. Під час відбування покарання (відбуто 25 днів) засуджений 
вчинив новий злочин – умисне  нанесення побоїв, які мали характер 
мордування (ч. 2 ст. 126), і за другим вироком йому було призначено 
покарання у виді позбавлення волі строком на один рік і шість місяців. 
Суд, керуючись ч. 2 ст. 71 КК, до покарання, винесеного за новим 
вироком, повністю приєднав невідбуту частину покарання (35 днів) за 
попереднім вироком і призначив остаточне покарання за сукупністю 
вироків у виді позбавлення волі строком на один рік вісім місяців і 
п’ять днів. Початок строку відбування покарання було визначено 
судом з 1 лютого 2014 р. Отже, строк покарання закінчився 5 вересня 
2015 р.1. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте призначення покарання як специфічний етап 
застосування кримінально-правових норм.  

2. Що таке загальні засади призначення покарання? 
3. Яка юридична природа та зміст загальних засад призначення 

покарання?  
4. Охарактеризуйте обставини, що пом’якшують покарання. 
5. Охарактеризуйте обставини, що обтяжують покарання. 
6. Яке кримінально-правове значення мають обставини, що 

пом’якшують та обтяжують покарання? 
7. Які особливості призначення покарання за незакінчений злочин 

та за злочин, вчинений у співучасті, передбачені ст. 68 КК України? 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 287. 
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8. Які підстави та види пом’якшення покарання передбачає КК 
України? 

9. Які правила призначення покарання за сукупністю злочинів 
встановлює ст. 70 КК? 

10. Які межі остаточного покарання, що призначається за 
сукупністю злочинів, визначає КК України? 

11. Які правила призначення покарання за сукупністю вироків 
передбачені ст. 71 КК? 

12. Охарактеризуйте умови, порядок та принципи призначення 
остаточного покарання за сукупністю вироків. 

13. Розкрийте особливості та порядок призначення покарання 
особі, яка засуджується за сукупністю злочинів та за сукупністю 
вироків одночасно. 

14. Охарактеризуйте правила складання покарань та зарахування 
попереднього ув’язнення. 

15. Як обчислюються строки покарання? 
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19.1. Поняття та види звільнення від покарання та його 
відбування 

Призначене покарання особі, яка визнана винною у вчиненні 
злочину, повинно бути обов’язково виконано. Однак у деяких 
випадках, для досягнення мети покарання, зазначеної у ст. 50 КК, 
реалізовувати його немає необхідності, завдяки чому доцільнішим є 
звільнення особи від реального відбування покарання або його 
пом’якшення. 

У радянський період, а також протягом останніх десятиліть окремі 
аспекти проблеми звільнення від покарання та його відбування 
розглядалися в працях В. І. Антипова, Л. В. Багрій-Шахматова, 
М. І. Бажанова, М. О. Бєляєва, Є. В. Благова, Г. С. Гаверова, 
І. М. Гальперіна, В. П. Герасименка, І. І. Гореліка, В. К. Дуюнова, 
А. В. Іщенка, В. І. Зубкової, І. І. Карпеця, Г. А. Кригера, 
Л. Л. Круглікова, О. О. Книженко, О. О. Мяснікова, С. В. Сахнюка, 
М. А. Скрябіна, М. Н. Становського, В. В. Сташиса, А. Х. Степанюка, 
П. П. Осипова, В. В. Похмелкіна, Л. А. Прохорова, Г. І. Чечеля, 
М. Д. Шаргородського та інших. 

Незважаючи на широке застосування цього кримінального 
правового засобу впливу на осіб, які вчинили злочини, переконливої 
позиції стосовно юридичної природи звільнення від покарання та його 
відбування в науці кримінального права немає. Наприклад, деякі 
автори розглядають інститут звільнення від покарання або його 
відбування як особливий порядок застосування покарання, інші – як 
особливий порядок відбування покарання (виконання вироку). Окремі 
вчені намагаються дати визначення звільнення від покарання як акту 
правосуддя, що застосовується в особливій процесуальній формі щодо 
особи, яка визнана винною у вчиненні злочину, на підставі якого ця 
особа повністю звільняється від призначеного їй покарання або воно 
пом’якшується чи замінюється на більш м’яке1.  

Однак, помилування не є актом правосуддя, оскільки воно 
здійснюється Президентом України. Так, В. К. Грущук під звільненням 
від покарання розуміє «гуманний акт компромісу з боку держави, що 
здійснюється за наявності передбачених законом підстав і умов 
компетентним органом держави (судом, Президентом України), який 
полягає у звільненні засудженого від осуду його особи та вчиненого 
ним діяння і перетерпіння тих передбачених законом позбавлень і 
обмежень його прав і свобод, в яких проявляється зміст покарання, від 
судимості з метою забезпечення реалізації завдань запобігання та 

                                                 
1 Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення : 

[навч. посіб.] / за ред. Є. В. Фесенка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 218. 
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вчинення злочинів як засудженими, так і іншими особами»1 . В. І. 
Осадчий визначає звільнення від покарання та його відбування як 
«передбачені в КК випадки незастосування судом до особи, винної у 
вчиненні злочину, покарання або припинення подальшого його 
відбування» 2 . Взагалі, не вказуючи на можливість пом’якшення 
покарання під час його відбування, а також на суб’єкта застосування 
цього засобу. 

Вирішення цього питання полягає в певному приведенні цих 
поглядів до однієї центральної ідеї: звільнення від покарання є 
своєрідною формою реалізації кримінальної відповідальності3.  

Оскільки кримінальна відповідальність реалізується в межах 
кримінально-правових та кримінально-виконавчих відносин, 
звільнення від покарання є юридичним фактом, який тягне за собою 
припинення кримінально-правових (або перехід їх у стан судимості 
особи) чи кримінально-виконавчих відносин у зв’язку із здійсненням 
суб’єктами цих правовідносин своїх прав і обов’язків4. 

Отже, звільнення від покарання та його відбування є 
кримінально-правовим засобом впливу, що полягає у незастосуванні 
судом відносно особи, яка визнана винною у вчиненні злочину, 
реального відбування призначеного покарання або у звільненні її 
компетентним органом держави (судом, Президентом України) від 
подальшої реалізації покарання, що вже відбувається, або у його 
пом’якшенні чи заміні на більш м’яке. 

За своєю правовою природою звільнення від покарання має 
істотну подібність із звільненням від кримінальної відповідальності. 
Однак при всій їх подібності, між ними існують певні розходження, що 
випливають з особливостей умов і юридичних фактів для їхнього 
застосування. Реалізація потенційної кримінальної відповідальності 
починається на стадії досудового розслідування, вміщує виконання 
покарання і завершується погашенням чи зняттям судимості. Завдяки 
цьому звільнення від кримінальної відповідальності можливо на більш 
ранньому етапі кримінального провадження – на стадії досудового 
розслідування, тоді як звільнення від покарання здійснюється після 
винесення судом обвинувального вироку. Однак у будь-якому разі це 
право належить лише суду. Так, звільнення особи від кримінальної 
відповідальності у випадках, передбачених КК, здійснює виключно суд 
у порядку, встановленому статтями 285–289 (§ 2 «Звільнення особи від 
кримінальної відповідальності» глави 24 «Закінчення досудового 

                                                 
1 Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 499. 
2  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 

В. А. Клименка, М. І. Мельника. – К. : Юридична думка, 2004. – С. 281. 
3 Див.: Матишевський П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 

[підруч.] / П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – С. 289. 
4 Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна частина: [підруч.] / 

Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К. : МАУП, 2004. – С. 272. 
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розслідування. Продовження строку досудового розслідування») КПК, 
під час досудового та судового розгляду справи, апеляційного, 
касаційного провадження. 

Інститут звільнення від покарання та його відбування – своєрідна 
форма реалізації кримінальної відповідальності осіб, які вчинили 
злочини, зі специфічною її індивідуалізацією. Тому питання звільнення 
від покарання та його відбування вирішуються судом за наслідками 
судового розгляду. Так, відповідно до п.п. 4 і 6 ст. 368 КПК ухвалюючи 
вирок, суд повинен вирішити чи підлягає обвинувачений покаранню за 
вчинене ним кримінальне правопорушення; яка міра покарання має 
бути призначена обвинуваченому і чи повинен він її відбувати. Що ж 
стосується питань звільнення особи від подальшого відбування 
покарання або пом’якшення його в процесі відбування, то суд їх 
вирішує на підставі ст. 537 КПК в правовій процедурі, передбаченій ст. 
539 «Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням 
вироку» КПК України. 

Існують відмінності й у правових наслідках застосування 
звільнення від покарання та його відбування і звільнення від 
кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної 
відповідальності, крім випадків, передбачених статтями 47 і 97 КК, є 
безумовним і виключає можливість застосування надалі зазначених у 
законі заходів негативного впливу. Звільнення від покарання, навпаки, 
у більшості випадків визнається умовним і допускає можливість 
реалізації відносно засудженого примусових заходів при настанні 
відповідних юридичних фактів (наприклад, у разі одужання особи, 
звільненої від покарання за хворобою (ч. 4 ст. 84 КК). 

Юридичними фактами, що спричиняють звільнення особи від 
покарання та його відбування, є усунення чи істотне зниження 
суспільної небезпечності особи, завдяки чому виконання покарання 
стає недоцільним. У разі звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 
КК), юридичним фактом для застосування такого звільнення є хвороба 
засудженого, що унеможливлює подальше відбування ним 
призначеного судом покарання. Крім того, при звільненні від 
відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, що 
мають дітей віком до трьох років, юридичним фактом є вагітність 
засудженої чи наявність у неї дітей певного віку, що що визнається 
законодавцем соціально доцільним, коли в інтересах сім’ ї виконання 
покарання відкладається до досягнення дітьми відповідного віку. 

ЗУпКВ містить відповідні положення щодо звільнення від 
покарання та його відбування у розділі XII Загальної частини КК 
(статті 74–87), якими передбачені такі види звільнення від покарання 
та від відбування реально призначеного судом покарання або від 
подальшого відбування покарання: 1) звільнення від відбування 
покарання особи, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості 
і на час розгляду справи в суді за певних умов (бездоганна поведінка і 
сумлінне ставлення до праці) не може вважатися суспільно 
небезпечною; 2) звільнення від відбування покарання з випробуванням; 
3) звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 
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жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років; 4) звільнення від 
відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності 
виконання обвинувального вироку; 5) умовно-дострокове звільнення 
від відбування покарання; 6) заміна невідбутої частини покарання 
більш м’яким; 7) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей віком до трьох років; 8) звільнення від 
покарання за хворобою; 9) звільнення від покарання на підставі закону 
про амністію; 10) звільнення від покарання на підставі акта про 
помилування. 

Особливим видом звільнення від покарання є звільнення від 
покарання у разі прийняття нового закону, що виключає або пом’якшує 
призначене особі покарання. Цей вид звільнення від відбування 
покарання є особливим, оскільки розділ XII КК не вказує на звільнення 
у зв’язку із зміною ЗУпКВ та поширення на відповідні категорії 
засуджених правила про зворотну дію ЗУпКВ у часі, яке передбачено 
ст. 5 КК. Це питання докладно було проаналізовано у відповідній темі 
цього посібника, а зараз лише нагадаємо, що закон, який 
декриміналізує ті чи інші діяння або пом’якшує покарання, яке 
передбачається за їх вчинення, поширюється на осіб, засуджених за 
відповідні злочини до набрання чинності новим ЗУпКВ. Отже, такі 
особи або повністю звільняються від подальшого відбування 
покарання (ч. 2 ст. 74 КК), або його строк скорочується до меж, 
передбачених новим ЗУпКВ (ч. 3 ст. 74 КК). 

Серед видів звільнення від покарання та його відбування, що 
передбачені розділом XII Загальної частини КК (статті 74–87), а також, 
передбачених розділом XV Загальної частини КК, виділяються так 
звані спеціальні юридичні факти для такого звільнення, оскільки вони 
сформувалися в перебігу диференціації й інтеграції нормативного 
матеріалу у зв’язку з особливостями правового статусу особи 
засудженого 1 . Такими видами звільнення від покарання та його 
відбування є: 1) звільнення від покарання та його відбування 
неповнолітніх: а) звільнення від відбування покарання з 
випробуванням (ст. 104 КК); б) звільнення від покарання із 
застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 105 КК); 
в) звільнення від кримінальної відповідальності та відбування 
покарання у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 106 КК); 
г) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (ст. 107 
КК); 2) звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК); 
звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають 
дітей віком до трьох років (ст. 84 КК). 

У кримінальному праві всі види звільнення від покарання та його 

                                                 
1 Див.: Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право» / О. О. Книженко. – Х., 2003. – 19 с. 
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відбування прийнято поділяти на дві групи: безумовні та умовні. До 
безумовних видів звільнення від покарання та його відбування, тобто 
таких, при яких ніякі обставини, що виникли після звільнення, не 
можуть потягти перегляд цього рішення по суті, відносяться: 
звільнення від відбування покарання особи, передбачені ч. 4 ст. 74, 
ст. 82, ч. 3 ст. 84, ст.ст. 86 і 87 КК України. До умовних видів звільнення 
від покарання та його відбування, тобто таких, що можуть бути 
відмінені при порушенні особою певних вимог, які вона зобов’язана 
виконувати протягом встановленого їй іспитового строку, відносяться 
звільнення від відбування покарання, встановлені ст.ст. 75, 79, 81, 83, 
ч.ч. 1 і 2 ст. 84 КК України. Амністія і помилування не входять до 
жодної з груп (безумовних чи умовних видів звільнення від покарання 
та його відбування), хоча найчастіше за все вони застосовуються як 
безумовні види звільнення. Однак суто з теоретичного погляду 
можливі випадки видання актів амністії та помилування, які 
передбачають відповідні умови їх застосування. 

Імперативними (обов’язковими) для суду слід розглядати випадки 
звільнення засудженого від покарання та його відування, передбачені 
ч. 2 ст. 74 КК, ч. 3 ст. 74 КК, ч. 1 ст. 80 КК, ч. 1 ст. 84 КК, ч. 3 ст. 84 
КК). Інші види звільнень є дискретними (факультативними), рішення 
по яких приймається судом за своїм розсудом1. 

Таким чином, значення інституту звільнення від покарання 
полягає у стимулюванні процесу виправлення засуджених, що сприяє 
досягненню суспільно корисної мети. Так, можливість умовно-
дострокового звільнення спонукає засуджених активно доводити своє 
виправлення, дотримуючись режиму і сумлінно відносячись до своїх 
обов’язків. Можливість звільнення особи від покарання дає можливість 
припинити чи пом’якшити кримінально-правовий примус, коли 
досягнення мети покарання, зазначеної у ст. 50 КК, можливо іншим, не 
пов’язаним з його реальним відбуванням, шляхом. Це суттєво сприяє 
реалізації принципів справедливості і гуманізму. 

 
19.2. Загальні види звільнення від покарання та його 

відбування 
Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою 

суспільної небезпечності. Згідно з ч. 4 ст. 74 КК особа, яка вчинила 
злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду 
звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням 
бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час 
розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. 

Суд, що розглядає кримінальне провадження про діяння, вчинене 
особою у конкретній обстановці, має можливість вже оцінити 
обставини, які законодавець, що виходить при конструюванні складів 

                                                 
1 Александров Ю. В. Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч. 

для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К. : МАУП, 
2004. – С. 273. 
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злочинів з урахуванням типової небезпеки подібних діянь і осіб, 
винних у їхньому вчиненні, не враховував, а іноді, й не міг врахувати 
(такі, наприклад, як конкретна шкода від посягання на певний об’єкт, 
поширеність посягання та обстановка його здійснення, цілу низку 
ознак, що характеризують особу винного, причини вчинення злочину, 
його мотиви тощо). Оцінивши ці обставини з урахуванням їхнього 
впливу на ступінь суспільної небезпеки діяння і особи, яка його 
вчинила, суд може дійти висновку про доцільність того чи того виду 
покарання, про доцільні строки покарання чи про недоцільність 
застосування покарання до цієї особи взагалі, виходячи із завдання 
КК – запобігання злочинам. 

Суд у будь-якому разі може застосувати покарання до особи, яка 
вчинила злочин, але зобов’язаний він це робити не в усіх випадках. 
Звільнення від покарання з підстав, зазначених у ч. 4 ст. 74 КК, є 
правом, а не обов’язком суду, і має безумовний характер. Суд 
зобов’язаний застосувати покарання, якщо суспільна небезпека діяння і 
злочинця такі, що для досягнення мети, яку переслідував законодавець, 
установлюючи покарання за вчинення подібних діянь, у конкретному 
випадку необхідно реальне його застосування. Якщо ж ця мета може 
бути досягнута і без покарання, то, незважаючи на існуюче право суду 
піддати винного покаранню й обов’язок громадянина підкоритися 
йому, суд може не реалізовувати кримінальну відповідальність 
відносно винного. 

Отже, суд, визнаючи особу винною, звільняє її від покарання за 
наявності юридичного факту, що складається з таких моментів: 
1) учинене діяння, містить склад злочину невеликої або середньої 
тяжкості. При цьому не виключається звільнення від покарання особи, 
яка вчинила кілька злочинів невеликої або середньої тяжкості і 
засуджується, наприклад, за їх сукупністю. Рішення про звільнення 
особи від покарання на підставі ч. 4 ст. 74 має бути викладене в 
резолютивній частині вироку після призначення остаточного 
покарання за сукупністю злочинів1; 2) після вчинення злочину ця особа 
поводилася бездоганно і сумлінно ставилася до праці (бездоганна 
поведінка і сумлінне ставлення до праці розглядаються у сукупності, 
про що свідчить єднальний союз – «і», який в українській мові 
використовується для поєднання рівноправних синтаксичних 
одиниць2). Бездоганна поведінка – це випадки, коли особа не лише 
утримується від учинення будь-яких правопорушень, а й цілком 
дотримується загальноприйнятих норм поведінки та моралі 3  та 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 

С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – С. 162. 
2 Див.: Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., доп. та 

CD) / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – С. 487. 
3  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : Юридична 
думка, 2007. – С. 173. 
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сумлінно виконує різноманітні обов’язки (фахові, службові, цивільні, 
військові, сімейні тощо). Проте не можна розглядати як бездоганну 
поведінку один лише факт, наприклад, дійового каяття без оцінки 
подальшої поведінки особи 1 . Сумлінне ставлення до праці – 
відповідальне та позитивне ставлення винного до роботи, підвищення 
освітнього рівня і кваліфікації у будь-якій сфері тощо; 3) на час 
розгляду кримінального провадження в суді вона не може вважатися 
суспільно небезпечною, що є питанням конкретного, об’єктивного 
факту, наявність чи відсутність якого встановлюється судом 
(позитивна характеристика особи за місцем проживання (роботи, 
навчання); повне визнання нею своєї вини; повне усунення заподіяної 
злочином шкоди (відшкодування заподіяної шкоди); щире каяття 
винного).  

Факт зміни обстановки, внаслідок якої особа перестає бути 
суспільно небезпечною, повинен бути доведеним. Це означає, що в 
особі винного як сукупності всіх рис, що мають суспільне значення, 
внаслідок об’єктивних перетворень дійсності відбулися такі зміни, що 
дають змогу судові зробити висновок, що ця особа перестала 
створювати загрозу суспільним відносинам і соціальним цінностям, які 
знаходяться під охороною ЗУпКВ2. 

Звільнення від покарання у зв’язку із втратою особою суспільної 
небезпечності застосовується лише судом, що постановляє 
обвинувальний вирок, яким звільняє особу від покарання. Таким 
вироком особа визнається винною у вчиненні злочину і тим самим 
засуджується судом від імені держави. На підставі ч. 3 ст. 88 КК вона 
визнається такою, що не має судимості. 

ЗУпКВ передбачає ще й інші випадки звільнення від покарання 
без його призначення, окрім звільнення від покарання у зв’язку з 
утратою особою суспільної небезпеки: у зв’язку з давністю 
притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК); у 
зв’язку з хворобою особи (ч. 2 та ч. 3 ст. 84 КК); неповнолітніх із 
застосуванням примусових заходів виховного характеру (ст. 105 КК). 
Останній є спеціальним видом такого звільнення, оскільки стосується 
суб’єкта зі спеціальним статусом, тому буде розглядатися окремо. 

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Стаття 
75 КК передбачає положення, відповідно до якого якщо суд при 
призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження 
для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на 
строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу 
винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість 

                                                 
1  Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за заг. ред. 

М. І. Бажанова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 344. 
2 Див.: Івасюк І. Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від 

покарання внаслідок зміни обстановки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза» / І. Г. Івасюк. – Л., 2002. – С. 8. 
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виправлення засудженого без відбування покарання, він може 
прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з 
випробуванням. Застосування судом звільнення від відбування 
покарання з випробуванням – це прояв до особи, яка вчинила злочин, 
довіри, заснованої на можливості її виправлення без реального 
відбування покарання.  

Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
застосовується за наявності складного юридичного факту, що включає 
такі умови: 1) судом призначається покарання у виді: а) виправних 
робіт, або б) службового обмеження для військовослужбовців, або 
в) обмеження волі, або г) позбавлення волі на строк не більше п’яти 
років; 2) наявність позитивних даних щодо особи обвинуваченого; 
3) наявність певних обставин, які пом’якшують покарання, та інших 
обставин справи на користь обвинуваченого; 4) суд має обґрунтовану 
впевненість, що обвинувачений протягом іспитового строку виконає 
покладені на нього обов’язки і не вчинить нового злочину і зможе 
виправити свою поведінку без реального відбування призначеного 
йому покарання; 5) особа вчинила злочини невеликої або середньої 
тяжкості, чи, навіть, тяжкий злочин, якщо за його вчинення суд 
призначає покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти 
років1. Суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання 
з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або 
про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді 
виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, 
обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п’яти років, а 
також узгоджено звільнення від відбування покарання з 
випробуванням. У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого від 
відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного 
іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на 
нього обов’язки.  

Іспитовий строк – це встановлений законодавцем певний 
проміжок часу, протягом якого здійснюється випробування особи, яка 
вчинила злочин, перевіряється можливість виправлення засудженого 
без відбування покарання. Обов’язковість проходження іспитового 
строку нагадує засудженому, звільненому від відбування покарання, 
що він не виправданий, а перебуває під особливим режимом 
випробування, від результату якого залежить вирішення питання про 
реальне застосування призначеного судом покарання, а, отже, і 
подальшою долею засудженого. Тривалість іспитового строку та 
обов’язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування 
покарання з випробуванням, встановлюється судом від одного року до 
трьох років (ч.ч. 3 і 4 ст. 75 КК) і не залежить від виду і строку 
призначеного покарання. Він може бути меншим строку призначеного 
основного покарання, рівним йому або перевищувати визначений 
строк покарання. Тривалість іспитового строку залежить, зокрема, від 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 291. 
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виду основного покарання та його розміру. Наприклад, іспитовий 
строк при засудженні до позбавлення волі з випробуванням має бути, 
як правило, тривалішим, ніж при засудженні до виправних робіт з 
випробуванням. Випробування означає покладення судом на таку 
особу певних обов’язків, які вона має сумлінно виконувати протягом 
усього іспитового строку.  

Складовими елементами режиму випробування є не тільки 
іспитовий строк, а й виконання додаткового покарання; обов’язки, що 
можуть покладатися на засудженого; перебування засудженого під 
контролем органів, вказаних в ч. 2 ст. 76 (кримінально-виконавчі 
інспекції за місцем проживання засудженого, командири військових 
частин – щодо засуджених військовослужбовців); обов’язок не вчиняти 
систематично правопорушень, що потягли за собою адміністративні 
стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення; 
обов’язок не вчинити протягом іспитового строку нового злочину.  

Звільнення від відбування покарання з випробуванням не 
виключається при призначенні на підставі ст. 77 КК до відбування 
додаткових покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю й позбавлення військового чи 
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, однак 
при звільненні особи від відбування покарання з випробуванням з 
одночасним відбуванням позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю термін іспитового строку має бути не 
меншим за строк додаткового покарання1. Відповідно до ч. 4 ст. 72 КК 
додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються 
самостійно. 

За ч. 1 ст. 76 КК при звільненні від відбування покарання з 
випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов’язки: 1) 
попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого; 2) не 
виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу 
кримінально-виконавчої системи; 3) повідомляти органи кримінально-
виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; 
4) періодично з’являтися для реєстрації в органи кримінально-
виконавчої системи; 5) пройти курс лікування від алкоголізму, 
наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я 
інших осіб.  

Юридичний обов’язок – це вид і міра необхідної поведінки, яка 
встановлюється законом. Отже, в основу юридичного обов’язку 
покладено закріплення необхідності2. Тому, елементами обов’язку для 

                                                 
1 Книженко О. О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за 

кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-
виконавче право» / О. О. Книженко. – Х., 2003. – С. 11. 

2 Теорія держави та права : [навч. посіб.] / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, 
С. Л. Лисенков [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Копєйчикова, С. Л. Лисенкова. – К. : 
Юрінком Інтер, 2004. – С. 435. 
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особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, 
відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 76 КК України, є: 1) необхідність для 
зобов’язаної особи відреагувати на законні вимоги, які були звернені 
до неї судом при звільнені від відбування покарання з випробуванням; 
2) необхідність виконати певні дії; 3) необхідність нести 
відповідальність за невиконання цих вимог (ч. 2 ст. 78 КК)1.  

Ст. 78 КК встановлює певні правові наслідки звільнення від 
відбування покарання з випробуванням, які поділяються на позитивні 
(при успішному перебігу іспитового строку) і негативні (у разі 
вчинення нового злочину протягом іспитового строку чи при 
невиконанні поставлених вимог). Так, ч. 1 ст. 78 КК встановлює, що 
після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав 
покладені судом на нього обов’язки та не вчинив нового злочину, 
звільняється судом від призначеного йому покарання. У ЗУпКВ 
передбачені умови, невиконання яких тягне скасування судом 
звільнення від покарання і направлення засудженого для відбування 
призначеного покарання. Так, відповідно до ч. 2 ст. 78 КК якщо 
засуджений не виконує покладені на нього обов’язки або систематично 
вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні 
стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, 
суд, керуючись ч. 2 ст. 78 і на підставі п. 8 ч. 1 ст. 537 КПК, направляє 
засудженого для відбування призначеного покарання. При цьому 
систематичне вчинення правопорушень – це вчинення трьох або 
більше правопорушень із застосуванням до засудженого за кожне 
правопорушення заходів адміністративного стягнення, що є свідченням 
його небажання стати на шлях виправлення. 

Випробування також не буде вважатись успішним, якщо 
засуджений протягом іспитового строку вчинить новий злочин 
(злочини). У цьому разі суд, відповідно до ч. 3 ст. 78 і керуючись 
правилами, передбаченими статтями 71, 72, призначає засудженому 
остаточне покарання за сукупністю вироків. Як невідбуту частину 
покарання необхідно розглядати: а) те основне покарання, від 
відбування якого засуджений був звільнений на підставі ст. 75, за 
винятком строку попереднього ув’язнення, якщо воно мало місце в 
попередньому кримінальному провадженні. При цьому, якщо 
попереднім вироком особа була засуджена до позбавлення волі зі 
звільненням від відбування покарання із випробовуванням і в період 
іспитового строку вчинила новий злочин, суд зобов’язаний визначити 
остаточне покарання у виді позбавлення волі і тоді, коли останнім за 
часом вироком призначаються більш м’які види покарання (абз. 7 п. 26 
Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами кримінального 
покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7); б) невідбуту частину 
додаткового покарання у виді штрафу чи позбавлення права обіймати 

                                                 
1  Див.: Митрофанов І. І. Щодо визначення поняття «обов’язок пройти 

лікування від наркоманії» / І. І. Митрофанов // Юридична Україна. – 2006. – 
№ 12. – С. 87–90. 
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певні посади або займатися певною діяльністю, якщо воно було 
призначене при звільненні від відбування покарання з випробуванням1. 
«Якщо про вчинення під час іспитового строку нового злочину стало 
відомо після винесення постанови про звільнення засудженого від 
покарання (ч. 1 ст. 78 КК), суд, який розглядає справу про новий 
злочин, вправі призначити покарання за сукупністю вироків лише за 
умови скасування цієї постанови в установленому порядку» (абз. 3 
п. 10 Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами 
кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7). 

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням 
строків давності виконання обвинувального вироку. Юридичний 
факт для звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням 
строків давності виконання обвинувального вироку передбачений 
ст. 80 КК. Цей вид звільнення від покарання є безумовним. Він не 
пов’язаний з якими-небудь зобов’язаннями, що покладаються на особу, 
звільнену від відбування покарання. 

Відповідно до ч. 2 ст. 535 КПК суд разом із своїм розпорядженням 
про виконання судового рішення надсилає його копію відповідному 
органу чи установі, на які покладено обов’язок виконати судове 
рішення. Отже, виконання вироку, про яке зазначається в ст. 80 КК, 
полягає в реалізації покарання. Саме давності виконання – реалізації 
покарання присвячена ця норма. І в заголовку, і в ч. 1 ст. 80 КК йдеться 
не про давність виконання вироку – категорії кримінального 
провадження, а про давність виконання покарання. Отже, заголовок 
статті має неточний характер.  

З аналізу ст. 80 КК можна дійти висновку про те, що в ній 
установлені правила звільнення внаслідок закінчення строків давності 
як від основного, так і від додаткового покарання. У ч. 1 ст. 80 КК 
визначено, що особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня 
набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в 
такі строки: 1) два роки – у разі засудження до покарання менш 
суворого, ніж обмеження волі; 2) три роки – у разі засудження до 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за злочин 
невеликої тяжкості; 3) п’ять років – у разі засудження до покарання у 
виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при 
засудженні до позбавлення волі на строк не більше п’яти років за 
тяжкий злочин; 4) десять років – у разі засудження до покарання у 
виді позбавлення волі на строк понад п’ять років за тяжкий злочин, а 
також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти 
років за особливо тяжкий злочин; 5) п’ятнадцять років – у разі 
засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше 
десяти років за особливо тяжкий злочин. 

Наведені строки давності виконання покарання тотожні строкам 
давності притягнення до кримінальної відповідальності, їхня 

                                                 
1  Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / 

відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – С. 166. 
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тривалість також залежить від категорії вчиненого злочину. 
Максимальний строк давності виконання покарання дорівнює 
п’ятнадцяти рокам, якщо особа не ухиляється від його виконання. 
Разом з тим у ст. 71 КК установлена можливість призначення 
позбавлення волі на строк до двадцяти п’яти років. Логіка вимагає 
того, щоб строк давності виконання покарання не був менше 
максимального строку покарання. При цьому мінімальний строк 
давності виконання покарання дорівнює двом рокам, а максимальна 
тривалість покарання у виді позбавлення права займатися певною 
діяльністю – п’ятьом рокам (ст. 55 КК). 

Строки давності характеризуються різкими змінами, що може 
призвести до невідповідності строків давності виконання покарання зі 
строком його виконання. Наприклад, особа була засуджена до одного 
року і десяти місяців позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості – 
строк давності виконання покарання дорівнює двом рокам. Інша особа 
вчинила злочин середньої тяжкості, покарання за який було 
призначено судом у виді позбавлення волі на два роки і два місяці. 
Строк давності виконання покарання буде дорівнювати п’яти рокам. 
Судячи з покарань, суспільна небезпека злочинів майже однакова, а 
тривалість строків давності виконання цих покарань різниться у два з 
половиною рази. Це свідчить про певну недосконалість положень ч. 1 
ст. 80 КК. 

Давність виконання обвинувального вироку – перебіг визначеного 
ч. 1 ст. 80 КК часу з моменту набрання обвинувальним вироком 
законної сили і приведенням його до виконання, протягом якого 
засуджена особа не почала відбувати покарання і вирок залишився 
невиконаним. Відповідно до ст. 532 КПК вирок або ухвала суду першої 
інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено цим 
Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання 
апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не 
було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо 
його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення 
судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження 
буде поновлено, вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого 
судді не набрала законної сили. Судові рішення суду апеляційної та 
касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної 
сили з моменту їх проголошення.  

Відповідно до ч. 2 ст. 80 КК строки давності щодо додаткових 
покарань визначаються основним покаранням, призначеним за 
вироком суду. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності виконання обвинувального вироку 
застосовується за наявності юридичного факту, складовим якого є: 
1) закінчення строків давності (ч. 1 ст. 80 КК); 2) невчинення 
засудженим протягом встановлених частинами 1 та 3 ст. 80 строків 
давності нового середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого 
злочину; 3) неухилення засудженого від відбування покарання. 

За наявності певних обставин, що залежать від самого 
засудженого, перебіг давності виконання призначеного покарання 
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переривається (ч. 4 ст. 80 КК) або зупиняється (ч. 3 ст. 80 КК). Перебіг 
строків давності виконання обвинувального вироку переривається, 
якщо до закінчення строків, зазначених у частинах 1 та 3 ст. 80 КК, 
засуджений учинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо 
тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з 
дня вчинення нового злочину. Однак у цьому випадку, як і у випадку 
звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із 
закінченням строків давності (ст. 49 КК), законом визначено особливий 
порядок застосування давності виконання обвинувального вироку до 
особи, засудженої до довічного позбавлення волі1. Так, відповідно до 
ч. 5 ст. 80 КК, питання про застосування давності до особи, засудженої 
до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Особливий підхід 
до вирішення питання про давність виконання зазначеного покарання 
пов’язаний, по-перше, з тим, що його призначення свідчить про високу 
суспільну небезпеку вчиненого злочину та особи, яка його вчинила. 
По-друге, довічне позбавлення волі є винятковим за своїм характером 
покаранням. Вирок до довічного позбавлення волі протягом 
п’ятнадцятирічного строку давнини підлягає виконанню. Після цього 
строку суд вирішує питання застосування чи незастосування давності. 
У разі невизнання судом можливості застосувати давність, довічне 
позбавлення волі заміняється позбавленням волі на певний строк. 

Згідно з нормами міжнародного права 2  строки давності не 
застосовуються до військових злочинців, які порушили закони та 
звичаї війни, та вчинили злочини проти миру та безпеки людства3 
(ст.ст. 437–439), а також геноцид (ч. 1 ст. 442 КК) незалежно від часу 
вчинення зазначених злочинів (ч. 6 ст. 80 КК). 

Перебіг давності виконання призначеного вироком суду 
покарання зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування 
покарання. Ухилення від відбування покарання – це дії засудженого, 
спрямовані на те, щоб уникнути приведення обвинувального вироку у 
виконання, наприклад, виїзд з місця проживання, перехід на нелегальне 
становище. Сюди не відносяться випадки, коли вирок не був 
виконаний з незалежних від засудженого причин: погана робота 
канцелярії суду, втрата документів унаслідок стихійного лиха тощо4. 
Перебіг давності відновлюється з дня з’явлення засудженого для 
відбування покарання або з дня його затримання. При цьому строки, 
що минули з часу ухилення засудженого від відбування покарання до 
моменту його затримання або з’явлення для відбування покарання, в 

                                                 
1 Див.: Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 297. 
2  Більш докладно див.: Базов В. П. Воєнні злочини : [навч. посібник] / 

В. П. Базов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 336 с. 
3  Класифікації злочинів, передбачених розділом ХХ КК, див.: Кримінальне 

право України: Особлива частина : [підручник] / за ред. проф. В. В. Сташиса, 
В. Я. Тація. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 585. 

4 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 
С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – С. 170. 
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строк давності не зараховується. Більше того, у цьому випадку строки 
давності, передбачені пунктами 1–3 ч. 1 ст. 80 КК, подвоюються1. 

Звільнення від покарання за хворобою. Звільнення від 
покарання за хворобою застосовується у випадках, коли досягнення 
мети покарання стає нереальним через хворобу особи, яка вчинила 
злочин. Стаття 84 КК передбачає три різновиди звільнення від 
покарання за хворобою, що стосуються осіб, які:  

1) під час відбування покарання захворіли на психічну хворобу, 
що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої діяння або керувати 
ними. До таких осіб можуть застосовуватися примусові заходи 
медичного характеру відповідно до статей 92–95 КК;  

2) після вчинення злочину або постановлення вироку захворіли на 
тяжку (непсихічну) хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання: 
туберкульоз; інфекція вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ/СНІД); 
лепра; новоутворення; хвороби ендокринної системи; психічні розлади; 
хвороби нервової системи та органів чуття; хвороби органів 
кровообігу; хвороби органів дихання; хвороби органів травлення; 
хвороби нирок; хвороби кістково-м’язової системи та сполучної 
тканини; хвороби обміну; анатомічні дефекти внаслідок захворювання 
чи травми; променева хвороба 2 . Особи, які захворіли на такі 
захворювання після вчинення злочину або постановлення вироку, 
можуть бути звільнені від покарання або від подальшого його 
відбування. Вирішуючи питання про звільнення від дальшого відбуття 
покарання осіб, які захворіли на тяжку хворобу, крім осіб, які захворіли 
на хронічну душевну хворобу, суд має виходити не тільки з висновку 
лікарської комісії, а й ураховувати тяжкість вчиненого злочину, 
поведінку засудженого під час відбуття покарання, ставлення до праці, 
ступінь його виправлення, чи не ухилявся він від призначеного 
лікування, а також інші обставини. При виникненні сумнівів щодо 
правильності висновку лікарської комісії суд вправі призначити 
судово-медичну експертизу3. Відбування покарання такими особами 
може бути визнане недоцільним через неможливість їх виправлення в 
умовах відбування покарання і застосування засобів ресоціалізації (ст. 
6 КВК України). Так, ПВСУ у п. 2 Постанови «Про практику 
застосування судами законодавства про звільнення від відбуття 
покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу» зазначив, що 

                                                 
1 Див.: Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 297. 
2 Додаток 12 до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим 

до позбавлення волі (Див.: Про затвердження Порядку організації надання 
медичної допомоги засудженим до позбавлення волі : Наказ Міністерства юстиції 
України, Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 № 1348/5/572 // 
Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1949). 

3  Див.: Пункт 3 Постанови ПВСУ «Про практику застосування судами 
законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на 
тяжку хворобу» № 8 від 28 вересня 1973 р. // Постанови ПВСУ в кримінальних 
справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 13. 



 482 

звільнення від відбуття покарання через хворобу з місць позбавлення 
волі може бути застосоване судом до тих засуджених, які захворіли під 
час відбуття покарання і ця хвороба перешкоджає відбувати покарання, 
тобто у випадках, коли дальше утримання в місцях позбавлення волі 
загрожує їх життю або може призвести до серйозного погіршення 
здоров’я чи інших тяжких наслідків. Це стосується й тих осіб, які 
захворіли до засудження, але під час відбуття покарання їхня хвороба 
внаслідок прогресування набула характеру, зазначеного в Переліку 
захворювань 1 . Виявлення таких осіб покладається на спеціальні 
лікарські комісії (далі – комісія) територіальних органів ДПтС України. 
До складу комісії входять начальник відділу (сектору) охорони 
здоров’я територіального органу ДПтС України, який є головою 
комісії, та чотири лікарі закладів охорони здоров’я ДКВС, які є 
членами комісії. До роботи комісії можуть залучатися лікарі закладів 
охорони здоров’я відповідно до розділу ІІ Порядку організації надання 
медичної допомоги засудженим до позбавлення волі 2 . У разі 
виникнення таких захворювань, як СНІД, променева хвороба, лепра та 
інші, що потребують спеціальних і складних засобів обстеження, 
діагнози встановлюються комісією з обов’язковим залученням фахівців 
відповідного профілю установ органів охорони здоров’я; 

3) військовослужбовців, які, будучи засудженими до таких видів 
покарання, як службове обмеження для військовослужбовців, арешт, 
які військовослужбовці відбувають на гауптвахті або у виді тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, були визнані 
непридатними до військової служби за станом здоров’я. 

Лише третій різновид звільнення від покарання є безумовним і 
обов’язковим. Суд за наявності висновку лікарської комісії про 
непридатність зазначених військовослужбовців до військової служби 
за станом здоров’я зобов’язаний звільнити їх від подальшого 
відбування покарання. Захворювання засудженого військовослужбовця 
може і не бути тяжким. Важливим є те, що воно робить його 
непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку або 
непридатним до військової служби на мирний час, обмежено 
придатним у воєнний час. Така непридатність, наприклад, для 
військовослужбовців Збройних Сил визначається на підставі Розкладу 
хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до 
військової служби у Збройних Силах України3. 

Відповідно до ч. 4 ст. 84 КК особи, яких стосуються перші два 
види звільнення від відбування покарання за хворобою, повинні бути 

                                                 
1 Там само. – С. 12. 
2  Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги 

засудженим до позбавлення волі : Наказ Мінюста України, МОЗ України від 
15.08.2014 № 1348/5/572 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 69. – Ст. 1949. 

3  Додаток 1 до наказу Міністра оборони України «Про затвердження 
Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» від 
14.08.2008 року № 402 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 89. – Ст. 2996. 
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направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки 
давності, передбачені статтями 49 або 80 КК, або відсутні інші 
підстави для звільнення від покарання. При цьому час, протягом якого 
до осіб застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 
зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в ч. 5 
ст. 72 КК України, а один день позбавлення волі дорівнює одному дню 
застосування примусових заходів медичного характеру. 

Отже, ст. 84 КК маючи заголовок: «Звільнення від покарання за 
хворобою», – передбачає не тільки звільнення від покарання через 
хворобу, але й звільнення від подальшого його відбування. Ці варіанти 
об’єднані одним юридичним фактом – захворюванням особи, яка 
вчинила злочин. Крім того, у ст. 84 КК передбачається звільнення 
особи, яка вчинила злочин, від покарання. Але це не означає, що можна 
звільнити від усіх видів покарань. Неможливе звільнення через 
хворобу від таких покарань: позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю; позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 
Виконання цих покарань не залежить від наявності захворювання у 
засудженого. В законі про це має бути прямо вказано. 

У статті 84 КК не вирішена проблема звільнення від додаткового 
покарання у зв’язку з хворобою. Ця прогалина закону має бути 
заповнена розширювальним тлумаченням закону. Особа, яка захворіла 
на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) або керувати ними, повинна звільнятися не тільки 
від основного, а й від додаткового покарання. Мета додаткового 
покарання у подібних ситуаціях недосяжна. Питання про звільнення 
засудженого, який захворів іншою тяжкою хворобою, від додаткового 
покарання має зважуватися з урахуванням конкретних обставин 
кримінального провадження. У деяких випадках звільнення таких осіб 
від додаткових покарань, наприклад, від штрафу, позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, буде 
необґрунтованим. 

Звільнення засуджених від покарання у зв’язку з хворобою з 
кожним роком набуває в нашій країні все гострішого характеру. 
Особливо важка обстановка в цьому відношенні склалася в УВП. У 
кримінально-виконавчій системі України функціонують 105 медичних 
частин УВП, 22 лікарні різного профілю і 32 медичні частини слідчих 
ізоляторів. В УВП медичне устаткування, як правило, застаріло і 
виходить з ладу, внаслідок чого виявлення нових хворих 
туберкульозом найчастіше спізнюється. Не вистачає й медикаментів. 
Різко знижує результативність лікувального процесу і зводить нанівець 
зусилля медичних працівників недостатнє харчування засуджених, яке 
за калорійністю значно нижче встановлених мінімальних норм, що 
призводить до зростання випадків дистрофії засуджених. 

Звільнення від більш суворого покарання шляхом заміни 
невідбутої частини його більш м’яким. ЗУпКВ передбачає 
можливість звільнення від більш суворого покарання шляхом заміни 
невідбутої частини його більш м’яким. Так, відповідно до ч. 1 ст. 82 
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КК заміна покарання більш м’яким видом покарання може 
застосовуватися тільки до осіб, які відбувають покарання у виді 
обмеження або позбавлення волі. При рішенні питання про заміну 
покарання більш м’яким видом покарання суд враховує поведінку 
засудженого за час відбування покарання (дотримання вимог режиму, 
наявність заохочень і стягнень, ставлення до вчиненого злочину, праці 
та соціально-виховних заходів). Відповідно до приписів ст. 82 КК 
України поведінка засудженого повинна свідчити про те, що для свого 
виправлення він ще має потребу у відбуванні покарання, але більш 
м’якого, ніж обмеження або позбавлення волі. 

Для заміни невідбутої частини покарання більш м’яким видом 
покарання необхідна наявність юридичного факту, сформульованого у 
ст. 82 КК як сукупність таких умов: 1) особа відбуває покарання у виді 
обмеження або позбавлення волі; 2) засуджений став на шлях 
виправлення, тобто мається на увазі його позитивна поведінка при 
відбуванні покарання, яка характеризується: а) зразковою поведінкою і 
б) сумлінним ставленням до праці1. Покарання – це засіб кримінально-
правового впливу, а виправлення є не тільки результатом застосування 
цього засобу, а й процесом, що полягає у таких змінах моральної 
сфери, які відображаються у поведінці засудженого, його сумлінній 
активній праці в УВП та виконанні умов відбування покарання, що є 
свідченням його бажання залишити назавжди свою злочинну 
діяльність у минулому; 3) засуджений фактично відбув: а) не менше 
третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої 
або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин; б) не 
менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний 
тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у 
разі, коли особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за 
умисний злочин і до погашення або зняття судимості знову вчинила 
умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волі; 
в) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за 
умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного 
особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий 
умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.  

При дотриманні розглянутих умов особа може бути звільнена від 
більш суворого покарання шляхом заміни невідбутої частини його 
більш м’яким, яке призначається у такому разі в межах строків, 
установлених у Загальній частині КК для даного виду покарання, і не 
повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного 
вироком. При заміні невідбутої частини покарання суд може обрати 
будь-який інший більш м’який вид покарання з тих, що передбачені 
ст. 51 КК у межах, установлених ЗУпКВ для кожного виду покарання. 

                                                 
1 Більш детально: Герасименко В. П. Заміна покарання більш м’яким при його 

відбуванні за кримінальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; 
кримінально-виконавче право» / В. П. Герасименко. – Х., 2007. – 20 с. 
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У цій статті покарання розміщені за принципом «від більш м’якого до 
більш суворого», тому під час заміни невідбутої частини покарання 
більш м’яким суд може обрати будь-який з більш м’яких видів 
основного покарання, а не лише той, який є найближчим до раніше 
призначеного у переліку, передбаченого ст. 51 КК1. 

У разі заміни засудженому невідбутої частини основного 
покарання більш м’яким його може бути звільнено також і від 
додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю. Якщо ж додаткове покарання 
є більш суворим, ніж нове основне покарання, то такого засудженого 
слід звільняти від додаткового покарання. Наприклад, особі за 
вчинення злочину середньої тяжкості було призначене покарання у 
виді обмеження волі строком на три роки з позбавленням права 
обіймати посаду головного бухгалтера строком на два роки. Після 
відбуття такою особою 1/3 строку призначеного їй основного 
покарання суд замінив їй невідбуту частину покарання у виді 
обмеження волі більш м’яким покаранням у виді громадських робіт на 
строк сто двадцять годин. У цьому разі додаткове покарання у виді 
позбавлення права обіймати посаду головного бухгалтера строком на 
два роки є більш суворим, ніж нове основне покарання, яким є 
громадські роботи, тому засуджений, очевидно, заслуговує на 
звільнення судом від додаткового покарання, яким є позбавлення права 
обіймати посаду головного бухгалтера2.  

Звільнення засудженого від додаткового покарання при звільненні 
від більш суворого покарання шляхом заміни невідбутої частини його 
більш м’яким є остаточним і безумовним. У разі вчинення особою під 
час відбування більш м’якого виду покарання нового злочину, суд до 
покарання за знову вчинений злочин додає повністю або частково 
лише невідбуту частину більш м’якого покарання. 

Звільнення від більш суворого покарання шляхом заміни 
невідбутої частини його більш м’яким відрізняється від умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання, насамперед, тим, 
що поширюється тільки на два види покарання – обмеження або 
позбавлення волі. Крім того, при звільненні від більш суворого 
покарання шляхом заміни невідбутої частини його більш м’яким 
засуджений продовжує відбувати покарання. На відміну від цього 
умовно-дострокове звільнення від покарання може мати місце відносно 
будь-яких видів (за винятком арешту) основного покарання, а його 
застосування можливе лише до засуджених, які довели своє 
виправлення і воно пов’язане зі звільненням такого засудженого від 
подальшого відбування покарання. Звільнення від більш суворого 
покарання шляхом заміни невідбутої частини його більш м’яким 
відрізняється і від призначення більш м’якого покарання, ніж 

                                                 
1  Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / 

відп. ред. С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2005. – С. 175. 
2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 301. 
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передбачено законом (ст. 69 КК). В останньому випадку суд за 
наявності умов, зазначених у ст. 69 КК, призначає основне покарання 
за вчинений злочин нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції 
статті Особливої частини Кодексу, або переходить до іншого, більш 
м’якого, виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за 
цей злочин. Застосування ж ст. 82 КК можливе лише після фактичного 
відбування засудженим певної частини призначеного йому покарання у 
виді обмеження або позбавлення волі, і лише така невідбута частина 
зазначеного виду покарання замінюється судом більш м’яким видом 
покарання1. 

Строк погашення судимості обчислюється при звільненні від 
більш суворого покарання шляхом заміни невідбутої частини його 
більш м’яким з дня відбуття особою після заміни більш м’якого 
основного покарання (тобто з дня відбуття покарання, на яке було 
замінено покарання, що призначалося за вироком суду), а його 
тривалість установлюється, виходячи з раніше призначеного вироком 
суду покарання за вчинення злочину певного ступеня тяжкості2 (ч. 4 
ст. 90 КК). 

Відповідно до ч. 5 ст. 90 КК якщо особа, яка відбула покарання, до 
закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг 
строку погашення судимості переривається і обчислюється заново. У 
такому разі строки погашення судимості обчислюються окремо за 
кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та 
додаткового), призначеного судом. 

Закон передбачає певні особливості звільнення від більш суворого 
покарання шляхом заміни невідбутої частини його більш м’яким: 
а) вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років (ч. 4 
ст. 83 КК); б) у зв’язку з законом про амністію (ч. 3 ст. 86 КК); в) на 
підставі акта про помилування (ст. 87 КК)3. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. До 
осіб, які відбувають покарання у виді виправних робіт, службового 
обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення 
волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання (ч. 1 ст. 81 КК). При цьому засуджений може 
бути умовно-достроково звільнений повністю або частково і від 
відбування додаткового покарання. 

Умовою умовно-дострокового звільнення є відбуття засудженим 
певної частини строку покарання. Без її наявності, навіть при 
досягненні особою, яка відбуває покарання, певного ступеня 
виправлення, умовно-дострокове звільнення не допускається. 
Зазначена умова тісно пов’язана з категоріями злочинів (ст. 12 КК). 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 302. 
2 Герасименко В. П. Указ. праця. – 20 с. 
3  Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : [підруч.] / за ред. 

В. А. Клименка, М. І. Мельника. – К. : Юридична думка, 2004. – С. 292–293. 
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Однак обов’язковою умовою розглядуваної підстави умовно-
дострокового звільнення від відбування покарання є також певна 
вимога до поведінки особи. Тому можливість дострокового звільнення 
від відбування призначеного судом покарання засудженого пов’язана зі 
зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці як 
обов’язковою умовою для скорочення строку відбування такого 
покарання. Крім того, неможливо звільнити особу від подальшого 
відбування всіх без винятку покарань, тому законодавець і визначає ті 
їх види, від подальшого відбування яких може бути звільнена особа. 

Отже, ст. 81 КК містить такі умови умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання: 1) особа відбуває одне з п’яти 
зазначених у цій статті видів покарань, а саме: а) виправні роботи; 
б) службові обмеження для військовослужбовців; в) обмеження волі; 
г) тримання в дисциплінарному батальйоні військово-службовців, або 
д) позбавлення волі на певний строк; 2) засуджений сумлінною 
поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення; 
3) засуджений відбув визначену в законі частину призначеного судом 
покарання: а) не менше половини строку покарання, призначеного 
судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за 
необережний тяжкий злочин; б) не менше двох третин строку 
покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи 
необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа 
раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин 
і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за 
який вона засуджена до позбавлення волі; в) не менше трьох чвертей 
строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий 
злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася 
умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин протягом 
невідбутої частини покарання. 

При визначенні частини строку покарання, необхідної для умовно-
дострокового звільнення, покладені три обставини: 1) тяжкість 
учиненого злочину (його віднесення до тієї чи іншої категорії); 
2) форма вини при вчиненні злочину; 3) недотримання достроково 
звільненим вимог, що пред’являються до нього на період невідбутої 
частини покарання, що залишилася. Якщо особа не виправдає довіри, 
наприклад, учинить злочин, то надалі це обумовить більш жорсткі 
умови умовно-дострокового звільнення. 

Щодо змісту критеріїв, зазначених у ч. 2 ст. 81 КК, «сумлінна 
поведінка і ставлення до праці», то вони мають засвідчити, що 
засуджений довів своє виправлення1, тобто процес позитивних змін, які 
відбуваються в його особистості, закінчився, що створило у нього 
готовність до самокерованої правослухняної поведінки 2 . Висновок 
суду про виправлення засудженого має ґрунтуватися на всебічному 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 298. 
2  Див.: Статтю 6 Кримінально-виконавчого кодексу України від 11.07.03 

№ 1129-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21. 
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аналізу всього періоду відбутої частини строку покарання 
засудженим1. 

У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої 
частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за 
правилами про призначення покарання за сукупністю вироків та 
правилами складання покарань і зарахування строку попереднього 
ув’язнення. 

Звільнення від покарання на підставі акта амністії або 
помилування. Звільнення від відбування покарання застосовується 
винятково судом. Винятки становлять випадки звільнення від 
покарання, що застосовуються на підставі закону України про амністію 
або акта про помилування. У статтях 85–87 КК визначається 
можливість звільнення осіб від покарання чи пом’якшення 
призначеного покарання на підставі закону України про амністію або 
акта про помилування. Оскільки й амністія, і помилування 
здійснюється не судом, а відповідно суб’єктами законодавчої та 
виконавчої влади, це дає можливість віднести їх скоріше до державно-
правового, ніж кримінально-правового інституту. 

Амністія – міжгалузевий інститут, що склався на основі 
конституційного права в межах інституту державного прощення, в 
якому знаходить відображення принцип гуманізму. Амністія є 
субінститутом інституту державного прощення і поширюється на 
галузі права, у сфері яких можливо її здійснення. За своєю правовою 
природою амністія носить комплексний характер, є актом застосування 
норм кримінального права, а також своєрідним державним заходом, 
спрямованим на перетворення в регульовані суспільні відносини 
політики держави у сфері протидії кримінальній активності. У межах 
кримінально-правових відносин амністія органічно входить до 
інституту звільнення від покарання, визначає зміст механізму 
реалізації ідеї компромісу (прощення) між державно-організованим 
суспільством і особою, яка визнана винною у вчиненні злочину. 

Згідно з ч. 3 ст. 92 Конституції України та Закону України «Про 
застосування амністії в Україні»2 амністія оголошується спеціальним 
законом, що приймається відповідно до положень Конституції 
України, КК України та цього Закону. Стаття 1 цього Закону визначає 
амністію як повне або часткове звільнення від відбування покарання 
осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи 
стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не 
набрали законної сили. Законом про амністію може бути передбачено: 
а) повне звільнення зазначених у ньому осіб від відбування 
призначеного судом покарання (повна амністія); б) часткове звільнення 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 298. 
2 Про застосування амністії в Україні : Закон України від 1 жовтня 1996 року 

№ 392/96-ВР (в редакції Закону № 3465-VI від 02.06.2011) // ВВР. – 1996. – № 48. – 
Ст. 263; ВВР. – 2011. – № 51. – Ст. 580. 
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зазначених у ньому осіб від відбування призначеного судом покарання 
(часткова амністія); в) заміну одного покарання іншим чи зняття 
судимості стосовно осіб, які звільняються від відбування покарання, 
крім випадків індивідуальної амністії; г) амністію як щодо певної 
категорії осіб, так і щодо конкретно визначеної особи (індивідуальна 
амністія).  

Закон про амністію не може передбачати заміну одного покарання 
іншим чи зняття судимості стосовно осіб, які звільняються від 
відбування покарання, крім випадків індивідуальної амністії. Питання 
про погашення чи зняття судимості стосовно осіб, до яких застосовано 
амністію, вирішується відповідно до ст.ст. 89–91 КК України. 

Амністія як правовий акт має нормативний характер і 
визначається такими ознаками: 

– не вносить змін у чинні правові норми і поширюється на чітко 
визначено законом про амністію коло осіб. Так, наприклад, відповідно 
до ст. 92 Конституції України, положень Кримінального кодексу 
України і Закону України «Про застосування амністії в Україні» 08 
квітня 2014 року прийняла закон про амністію. Тобто цей Закон був 
прийнятий відповідно до чинних норм і стосовно чітко визначеної в 
ньому категорії осіб1; 

– застосовується тільки на події і факти, що мають місце до 
видання і набрання ним чинності. Так, згідно зі ст. 5 Закону України 
«Про застосування амністії в Україні» дія закону про амністію 
поширюється на злочини, вчинені до дня набрання ним чинності 
включно, і не поширюється на триваючі або продовжувані злочини, 
якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання законом 
про амністію чинності. У виняткових випадках з метою припинення 
суспільно небезпечних групових проявів чинність амністії може бути 
поширена на діяння, вчинені до певної дати після оголошення амністії, 
за умови обов’язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених 
законом про амністію (умовна амністія);  

– не скасовується спеціальним актом, а сам стає бездіяльним. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про застосування амністії в 
Україні» зазначено, що особи, засуджені за вчинення злочину, які 
відповідно до закону про амністію підлягають звільненню від 
відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не 
пізніш як протягом трьох місяців після опублікування закону про 
амністію, після чого він стає бездіяльним. Закони про амністію, за 
винятком законів про умовну амністію, можуть прийматися не частіше 
одного разу протягом календарного року, крім випадків індивідуальної 
амністії; 

– не містить у собі нових елементів правового регулювання. 
Амністію слід розглядати в двох аспектах: як процес (процедуру) і як 
результат застосування акта про амністію. При цьому перший має бути 

                                                 
1  Про амністію у 2014 році : Закон України від 08.04.2014 № 1185-VII // 

Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 23. – Ст. 868. 
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описаний у законі, а інший – виражатися в прийнятті відповідним 
суб’єктом рішення про застосування акта амністії відносно конкретної 
особи. Так, згідно зі ст. 3 Закону України «Про застосування амністії в 
Україні» рішення про застосування чи незастосування амністії 
приймається судом стосовно кожної особи індивідуально після 
ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей  про 
поведінку засудженого за час відбування покарання. Установивши в 
стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, 
що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за 
доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із 
звільненням засудженого від відбування покарання.  

Особи, стосовно яких відповідно до закону про амністію 
застосовується скорочення терміну покарання, мають бути офіційно 
поінформовані про нове обчислення терміну покарання і про дату 
закінчення відбування покарання протягом місяця після опублікування 
закону про амністію. Строки звільнення осіб за законом про 
індивідуальну амністію встановлюються у такому законі. 

Не допускається застосування амністії: 1) осіб, яким смертну кару 
в порядку помилування замінено на позбавлення волі, і до осіб, яких 
засуджено до довічного позбавлення волі; 2) осіб, які мають дві і 
більше судимості за вчинення умисних тяжких та/або особливо тяжких 
злочинів, крім випадків індивідуальної амністії; 3) осіб, яких 
засуджено за злочини проти основ національної безпеки України, 
терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих 
обставинах; 4) осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що 
спричинили загибель двох і більше осіб; 5) осіб, стосовно яких 
протягом останніх десяти років було застосовано амністію або 
помилування незалежно від зняття чи погашення судимості та які 
знову вчинили умисний злочин. Амністія також не застосовується до 
осіб, засуджених за умисне вбивство; катування; насильницьке 
донорство; незаконне позбавлення волі або викрадення  людини, якщо 
при цьому сталося заподіяння смерті, або нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень, що потягнули за собою смерть. Законом про амністію 
можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не 
поширюється.  

Помилування (так звана персоніфікована амністія) здійснюється 
Президентом України 1  стосовно індивідуально визначеної особи. 
Помилування не збігається з поняттям «амністія», хоча на думку 
більшості дослідників, основною їх відмінністю є нормативний 
характер амністії 2 . Однак з цією думкою не можна погодитися 3 . 

                                                 
1 Див.: Пункт 27 ст. 106 Конституції України // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
2 Квашис В. Е. Гуманизм советского уголовного права / В. Е. Квашис. – М. : 

Юрид. лит., 1969. – С. 53. 
3  Див.: Марогулова И. Л. Правовая природа амнистии и помилования / 

И. Л. Марогулова // Советское государство и право. – 1991. – № 5. – С. 64–66; 
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Очевидна необхідність прийняття спеціального закону про амністію, 
що може слугувати додатковим аргументом на користь думки про 
ненормативність положень амністії. Саме цей закон поряд з 
конституційними положеннями, нормами КК і КПК має містити 
нормативні приписи про порядок, процедуру, форму видання і 
застосування амністії і помилування. Сама амністія виступає у виді 
державного організаційного заходу, спрямованого на перетворення в 
регульовані суспільні відносини політики у сфері протидії 
кримінальній активності на підставі нормативних положень.  

Основною істотною відмінністю амністії від помилування є те, що 
перша поширюється на необмежену кількість індивідуально не 
визначених осіб. Акти її не вказують конкретних осіб, а поширюються 
на всіх, хто підпадають під ознаки, що перелічуються. При вирішенні 
питання про застосування амністії не потрібно суворого 
індивідуального підходу до особи винного та оцінки вчиненого ним 
злочину. Помилування має особистий, а амністія – об’єктивний 
характер: перше ґрунтується на індивідуальних особливостях даного 
випадку, інша – на суспіль-ному значенні інкримінованих діянь 1 . 
Амністія і помилування відрізняються один від одного також 
процедурою їх прийняття, суб’єктами, які мають право на видання 
правових актів про них. 

Існують різні погляди навіть на те, до якої галузі законодавства 
відносяться амністія та помилування. Так, Н. Д. Сергієвський відносив 
помилування до галузі державного права2. М. Д. Дурманов, погоджую-
чись з цією думкою, до державного права зараховував і амністію3. 
Т. А. Синцова також відносить розглядувані підстави звільнення 
покарання до державного права4. Ф. Лист вважав, що помилування є 
інститутом матеріального кримінального права5. Аналогічної думки 
дотримується К. М. Тищенко 6 , а О. С. Зельдова стверджує, що й 

                                                                                                             
Марогулова И. Л. Амнистия и помилование / И. Л. Марогулова // Проблемы 
совершенствования советского законодательства : труды ВНИИСЗ. – М., 1984. – 
№ 28. – С. 181–185. 

1  Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая : [лекции] / 
Н. С. Таганцев. – М., 1994. – [Т. 2]. – С. 363. 

2  Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право. Часть общая / 
Н. Д. Сергиевский. – Пг., 1915. – С. 386. 

3 Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон / Н. Д. Дурманов. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1967. – С. 36. 

4 Синцова Т. А. Амнистия и помилование в советском государственном праве / 
Т. А. Синцова // Правоведение. – 1969. – № 6. – С. 118–121. 

5 Учебник уголовного права. Общая часть : разрешенный автором перевод с 12-
го переработанного издания / Ф. Фон Лист ; пер. : Ф. Ельяшевич; предисл. 
М. В. Духовской. – М. : Т-во Тип. А.И. Мамонтова, 1903. – С. 323. 

6 Тищенко К. М. Помилование в уголовном праве / К. М. Тищенко. – М. : Изд-
во ВНИИ МВД России, 1994. – 80 c. 
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амністія є кримінально-правовим інститутом 1 . В. Е. Квашис вважає 
амністію і помилування інститутами кримінально-процесуального 
права2. С. І. Комарицький відзначає, що вона не входить до якої-небудь 
однієї галузі права, тому що норми про амністію містяться і в 
державному, і в кримінальному, і в кримінальному процесуальному, і в 
кримінально-виконавчому законодавстві, тому амністія є міжгалузевим 
інститутом, що склався на основі конституційного права3. 

Право помилування та амністії закріплено в Конституції України, 
що визначає суб’єктів, які реалізують це право, форму прийняття актів 
про помилування та амністію і межі їх дії. Це й слугує основним 
доказом прихильників віднесення помилування та амністії до 
державно-правового явища. Одночасно амністія і помилування як 
підстави звільнення від покарання (чи його пом’якшення) передбачені 
нормами КК і регулюють відносини в кримінально-правовій сфері, 
вони змінюють саме кримінально-правові відносини на різних стадіях, 
тому їх слід вважати кримінально-правовими засобами впливу. 

Як і амністія, помилування є проявом гуманізму стосовно 
засуджених. Спрямовано воно на повне чи часткове анулювання 
юридичних наслідків вчинення злочину, що здійснюється у 
кримінальному процесуальному порядку. Акт помилування має не 
нормативний, а індивідуальний характер. Помилування застосовується 
стосовно індивідуальної особи (осіб), яка (які) засуджена (засуджені) 
судом до будь-якого покарання за вчинення злочину будь-якого 
ступеня тяжкості. Воно полягає у повному або частковому звільненні 
особи від покарання або застосуванні більш м’якого покарання, або у 
заміні довічного позбавлення волі позбавленням волі на певний строк 
(ч. 2 ст. 87 КК). Актом про помилування засудженого до покарання у 
виді довічного позбавлення волі, таке покарання може бути замінено 
йому на абсолютно визначений в чинному ЗУпКВ вид і строк 
покарання – позбавлення волі на двадцять п’ять років4. 

Помилування регулюється Положенням про здійснення 
помилування 5 . Відповідно до ст. 2 цього Положення помилування 

                                                 
1 Зельдова О. С. Роль амнистии в осуществлении советской уголовно-правовой 

политики : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / 
О. С. Зельдова. – М., 1987. – 25 c. 

2 Квашис В. Е. Гуманизм советского уголовного права / В. Е. Квашис. – М. : 
Юрид. лит., 1969. – С. 64–65. 

3 Комарицкий С. И. Амнистия в советском праве и ее эффективность : автореф. 
дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право» / С. И. Комарицкий. – М., 
1980. – 25 c. 

4 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 309–310. 
5 Положення про здійснення помилування : затверджене Указом Президента 

України від 16.09.2010 № 902/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 71. – 
Ст. 2554. 
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засуджених здійснюється у вигляді: 1) заміни довічного позбавлення 
волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п’яти років; 
2) повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і 
додаткового покарання; 3) заміни покарання або його невідбутої 
частини більш м’яким покаранням. Механізм підготовки матеріалів за 
клопотаннями засуджених про помилування і подання їх до 
Управління з питань помилування Адміністрації Президента України 
Державною пенітенціарною службою України визначається Порядком 
подання до Адміністрації Президента України матеріалів за 
клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів 
Президента України про помилування1. 

 
19.3. Спеціальні види звільнення від покарання та його 

відбування 
Спеціальними видами звільнення від покарання та його 

відбування є: а) звільнення від відбування покарання з випробуванням 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 79 КК) 
та звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 
мають дітей віком до трьох років (ст. 84 КК); б) звільнення від 
покарання та його відбування неповнолітніх: 1) звільнення від 
відбування покарання з випробуванням (ст. 104 КК); 2) звільнення від 
покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру 
(ст. 105 КК); 3) звільнення від відбування покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності (ст. 106 КК); 4) умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання (ст. 107 КК). 

Конструювання обставин для звільнення від відбування покарання 
з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 
років, пов’язаний з наявністю, з одного боку, – особливого 
фізіологічного і психологічного стану вагітної жінки, а також жінки, 
яка народила або усиновила (удочерила), годує й виховує дитину, а з 
іншого, – важливістю вільного материнського піклування про здоров’я 
та нормальні умови розвитку малолітньої (до семи років) дитини. 
Отже, ЗУпКВ дві спеціальні норми щодо звільнення від покарання 
таких жінок за вчинений ними злочин. Одна з цих норм (ст. 79 КК) 
надає суду право звільнити від відбування покарання з випробуванням 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, під час 
постановления вироку, а інша (ст. 83 КК), – надає право суду звільнити 
під подальшого відбування покарання жінок, які стали вагітними або 
народили дітей під час відбування покарання2. 

Юридичний факт для звільнення від відбування покарання з 
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 

                                                 
1 Про затвердження Порядку подання до Адміністрації Президента України 

матеріалів за клопотаннями засуджених про помилування та виконання указів 
Президента України про помилування : Наказ Міністерства юстиції України від 
28.09.2012  № 1439/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 79. – Ст. 3211. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 293. 
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років, характеризується наявністю таких умов: 1) спеціальні ознаки 
суб’єкта – жінка є вагітною або має дитину віком до семи років; 
2) такому суб’єкту призначається покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на строк не більше п’яти років такій жінці за 
вчинений злочин; 3) такий суб’єкт засуджується до позбавлення волі на 
строк більше п’яти років за тяжкі і особливо тяжкі злочини. За цих 
умов суд може: 1) звільнити таких засуджених від відбування як 
основного, так і додаткового покарання; 2) покласти на звільнену 
особу обов’язки, передбачені ст. 76 КК; 3) встановити іспитовий строк, 
складовими якого є – строк, визначений законом для відпустки у 
зв’язку із вагітністю, строк перебування в лікарні у зв’язку з пологами, 
строк досягнення дитиною семи років щодо вагітної жінки, а щодо 
жінки, яка має малу дитину, – до досягнення такою дитиною 
семирічного віку. Отже, до вагітних жінок або жінок, які мають дітей 
віком до семи років, засуджених до позбавлення волі на строк понад 
п’ять років за тяжкі й особливо тяжкі злочини розглядуваний вид 
звільнення від відбування покарання не застосовується. 

Суд надає засудженій жінці реалізувати свою можливість на 
виправлення без реального перетерплювання кари, властивої 
призначеному судом покаранню. У них з’являється можливість у 
повному обсязі піклуватися про свою дитину, вибирати чи змінювати 
духовне і моральне середовище проживання. Під час іспитового строку 
контроль за поведінкою жінки, проявом нею турботи про дитину 
здійснює КВІ. Ст. 163 КВК України визначає порядок здійснення 
контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з 
випробуванням (ст.ст. 75–79 та 104 КК), виконанням покладених на 
них судом обов’язків протягом іспитового строку та контролю за 
поведінкою звільнених від відбування покарання жінок1. 

Звільнені від відбування покарання з випробуванням зобов’язані: 
виконувати обов’язки, покладені на них судом; повідомляти інспекцію 
про зміну місця проживання; з’являтися за викликом до інспекції; не 
порушувати громадського порядку. У разі порушення цих вимог, до 
засудженого застосовуються заходи стягнення від винесення 
попередження до направлення для реального відбуваня призначеного 
судом покарання2. 

Після закінчення іспитового строку суд, залежно від поведінки 
засудженої, згідно з ч. 4 статті 79 КК приймає одне з таких рішень: 

– звільняє її від покарання. Стосовно засудженої особи, яка 
виконала покладені на неї судом обов’язки та не вчинила нового 
злочину, до суду направляються подання та особова справа такої 
засудженої для вирішення питання про звільнення її від призначеного 
покарання. Якщо останній день іспитового строку припадає на 

                                                 
1 Більш докладно див.: Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / 

за ред. проф. А. X. Степанюка. – К., 2008. – С. 583–589. 
2  Кримінально-виконавче право України : [навч. посіб.] / за ред. проф. 

А. X. Степанюка. – К., 2008. – С. 588. 
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вихідний чи святковий день, то подання направляється до суду в 
перший робочий день після них. У поданні зазначається, як засуджена 
особа зарекомендувала себе під час перебування на обліку, як 
виконувала обов’язки, як характеризується за місцем роботи, навчання 
чи проживання. Щодо звільнених від відбування покарання з 
випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 
років, та звільнених під відбування покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років, інспекція спільно з відповідними 
ОВС здійснює контроль також щодо таких питань: чи не відмовилася 
жінка від дитини та чи не передала її до дитячого будинку; чи не 
зникла з місця проживання; чи не ухиляється від виховання дитини та 
догляду за нею?1; 

– направляє для відбування покарання, призначеного вироком. 
Так, відповідно до ч. 5 ст. 79 КК у разі, якщо звільнена від відбування 
покарання з випробуванням жінка відмовилася від дитини, передала її 
в дитячий будинок, зникла з місця проживання, ухиляється від 
виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом 
обов’язків або систематично вчинює правопорушення, що потягли за 
собою адміністративні стягнення і свідчать про її небажання стати на 
шлях виправлення, суд за поданням КВІ направляє засуджену для 
відбування покарання згідно з вироком суду. 

Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку новий 
злочин, суд призначає їй покарання за правилами про сукупність 
вироків та про складання покарань. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком до трьох років. Відповідно до ст. 83 КК 
засуджених до обмеження волі або позбавлення волі жінок, які стали 
вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім 
засуджених до позбавлення волі на строк більше п’яти років за умисні 
тяжкі або особливо тяжкі злочини, суд може звільнити від відбування 
покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути 
звільнено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення 
дитиною трирічного віку. 

Цей вид звільнення від відбування покарання, як і попередній, 
застосовується для створення сприятливих умов для виховання як 
майбутньої, так і вже народженої дитини. Юридиний факт для 
звільнення від відбування покарання жінок, які стали вагітними або 
народили дітей під час відбування покарання, характеризується тим, 
що його складовими є такі умови: 1) спеціальні ознаки суб’єкта – жінка 
стала вагітною чи народила дитину під час відбування нею покарання; 
2) така жінка відбуває покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк (за винятком засуджених до 
позбавлення волі на строк більше п’яти років за умисні тяжкі та 
особливо тяжкі злочини); 3) засуджена має сім’ю або родичів, які дали 
згоду на спільне з нею проживання, або має можливість самостійно 

                                                 
1 Там само. – С. 589. 
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забезпечити належні умови для виховання дитини. За таких умов суд 
звільняє жінку, яка стала вагітною або народила дититину під час 
відбування покарання, від відбування покарання в межах строку, 
складовими якого є: строк, визначений законодавством для відпустки у 
зв’язку з вагітністю й пологами, строк перебування у лікарні у зв’язку з 
пологами, строк досягнення дитиною трирічного віку. 

Порядок звільнення вагітних жінок від відбування покарання у 
виді громадських або виправних робіт визначаються ч. 3 ст. 56, ч. 2 
ст. 57 КК, ч. 9 ст. 154 КВК. Контроль за поведінкою таких жінок 
здійснюється КВІ за місцем проживання. 

Звільнення від подальшого відбування покарання у виді 
обмеження або позбавлення волі жінок, які стали вагітними або 
народили дітей під час відбування покарання, не є остаточним 
звільненням від відбування покарання, призначеного вироком суду, 
оскільки у такому разі вони звільняються судом лише на визначений в 
законі строк. Після досягнення дитиною трирічного віку або у разі 
смерті дитини суд має розглянути справу на предмет її остаточного 
вирішення. Положення ч. 5 ст. 83 КК надає в цьому випадку суду 
право, залежно від поведінки засудженої, прийняти одне з трьох 
рішень: 1) повністю звільнити засуджену від подальшого відбування 
покарання; 2) замінити його більш м’яким покаранням; 3) направити 
засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком суду. 
Суд за поданням КВІ може направити засуджену для подальшого 
відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі, 
призначеного за вироком суду, за умови, що засуджена, яка була 
звільнена від такого виду покарання, відмовилася від дитини, передала 
її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється від 
виховання дитини, догляду за нею, або систематично (три і більше 
разів) вчиняла правопорушення, кожне з яких потягло за собою 
адміністративне стягнення і які свідчать про небажання жінки, 
звільненої на певний час від покарання, стати на шлях виправлення. 
Отже, суд приймає рішення про направлення засудженої жінки для 
відбування покарання, призначеного за вироком суду. У цьому разі суд 
може повністю або частково зарахувати у строк відбування покарання 
час, протягом якого жінка була звільнена від покарання1. Якщо ж у 
період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила новий 
злочин, суд призначає їй покарання за правилами ст.ст. 71 і 72 КК. 

ЗУпКВ встановлює вичерпний перелік підстав, за наявності яких 
неповнолітня особа, що вчинила злочин, може бути (а в деяких 
випадках повинна бути) звільнена: 1) від покарання за вчинений 
злочин (ст.ст. 105 і 106 КК); 2) від реального відбування покарання, 
призначеного вироком суду (ст. 104 КК України); 3) достроково від 
подальшого відбування частково відбутого засудженим покарання, 
призначеного вироком суду (ст. 107 КК України)2. 

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 304. 
2 Ці питання розглядаються у темі 23 цього посібника. 
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Питання для самоконтролю 
1. Дайте поняття інституту звільнення від покарання та його 

відбування.  
2. У чому полягає відмінність звільнення від покарання та його 

відбування від звільнення від кримінальної відповідальності? 
3. Які підстави (критерії) класифікації звільнення від покарання та 

його відбування розглядає теорія кримінального права? 
4. Охарактеризуйте звільнення від покарання особи у зв’язку з 

втратою нею суспільної небезпеки. 
5. Які умови звільнення від покарання особи у зв’язку із 

закінченням строків давності передбачені КК України?  
6. Охарактеризуйте звільнення від відбування покарання з 

випробуванням. 
7. Які обов’язки можуть бути покладені на особу, яка звільняється 

від відбування покарання з випробуванням? 
8. Які кримінально-правові наслідки звільнення від відбування 

покарання з випробуванням закріплені КК? 
9. Розкрийте кримінально-правовий зміст звільнення від 

подальшого відбування покарання. 
10. Охарактеризуйте звільнення від подальшого відбування 

покарання особи, засудженої за діяння, караність якого законом 
усунена. 

11. Охарактеризуйте звільнення від подальшого відбування 
покарання особи у зв’язку із закінченням строків давності виконання 
обвинувального вироку. 

12. Розкрийте кримінально-правовий зміст заміни покарання 
більш м’яким. 

13. Які умови умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання закріплені у ст. 81 КК? 

14. Який порядок заміни виправних робіт штрафом? 
15. Охарактеризуйте особливості звільнення від покарання та його 

відбування на підставі закону про амністію?  
16. Охарактеризуйте звільнення від відбування покарання на 

підставі акта про помилування.  
17. Які спеціальні види звільнення від покарання та його 

відбування передбачені КК України? 
18. Охарактеризуйте звільнення від відбування покарання з 

випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи 
років. 
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ТЕМА 20 Судимість 
20.1. Поняття судимості. 
20.2. Наслідки інституту судимості. 
20.3. Погашення судимості. Строки погашення судимості. 
20.4. Зняття судимості. 
 

20.1. Поняття судимості 
Наявність інституту судимості, як засобу кримінально-правового 

впливу, у кримінальному праві зумовлена потребою протидії рецидиву 
злочинів, оскільки його (рецидиву) масштаби є реальною загрозою 
успішному здійсненню соціально-економічних реформ. Статистичні 
дані рецидиву перебувають в тісному зв’язку з динамікою первинної 
злочинності та судимості. Тому ЗУпКВ встановлює правило, 
відповідно до якого особа, яка відбула покарання за вчинений злочин, 
протягом певного часу вважається такою, що має судимість. У цей 
період на особу покладаються певні обмеження її правового статусу, 
пов’язані з вчиненим раніше злочином. З відбуттям засудженим 
покарання реалізація кримінальної відповідальності не закінчується. 
Завдяки цьому останнім елементом, що складає зміст кримінальної 
відповідальності (з точки зору статики розуміння кримінальної 
відповідальності як кримінально-правової категорії), з відбуттям якого 
вона вважається вичерпаною, є судимість. 

Судимість, насамперед, пов’язана з особистістю людини, з її 
особливим1 правовим станом, що визначає в багатьох випадках його 
соціальну позицію і роль у суспільстві. Це, своєю чергою, вимагає 
підвищеної уваги до питання про правову сутність і соціальну природу 
судимості, оскільки негативні наслідки, породжувані нею в житті 
конкретної особи, відіграють визначальну роль. Судимість має пряме 
відношення до виконання покарання, адаптації осіб, які відбули 
покарання, – проблемі складної і багатогранної, що охоплює комплекс 
питань морального, психологічного і практичного характеру щодо 
ресоціалізації особи. 

Учення про судимість та її значення, проблеми погашення та 
зняття судимості розроблялося багатьма науковцями: 
А. А. Абдурахмановою, В. І. Горобцовим, М. В. Грамматчіковим, 
М. П. Євтєєвим, В. В. Єраксіним, Б. О. Кирисем, В. П. Малковим, 
В.О. Навроцьким, Л. Ф. Помчаловим, О. І. Санталовим, 
О. Ю. Соболєвим, Ю. М. Ткачевським, В. І. Тютюгіним, 
О. В. Ульяновим, В. Д. Філімоновим, С. С. Яценком та іншими. У 
вітчизняній науці кримінального права інститут судимості 
досліджували В. В. Голіна2, Є. О. Письменський, який захистив за цією 
темою кандидатську дисертацію «Інститут судимості в кримінальному 

                                                 
1 Грищук В. К. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

В. К. Грищук. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – С. 543. 
2  Голіна В. В. Судимість : [монографія] / В. В. Голіна. – Х. : Харьков 

юридический, 2006. – 384 с. 
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праві України» у 2009 році 1 , та А. О. Расюк, тема кандидатської 
дисертації якої повністю охоплює вищеозначені питання2.  

Проте й сьогодні виникають дискусії при визначенні правових 
наслідків, породжуваних судимістю. Законодавцем не визначені 
питання, що стосуються ресоціалізації засудженого. При цьому слід 
зазначити, що, як результат призначеного покарання, судимість 
характеризується низкою подібних з ним властивостей і цілей. Так, 
застосування покарання встановлено КК лише за вчинення особою 
конкретного суспільно небезпечного діяння за наявності у ньому всіх 
ознак злочину, передбаченого статтею (частиною статті) Особливої 
частини КК. Судимість також завжди пов’язана з певним злочином. 
Правові наслідки, що виникають з визнання особи засудженою, різні і 
залежать, насамперед, від тяжкості вчиненого злочину. У разі, якщо ж 
злочинне діяння потягло за собою не призначення покарання, а інші 
правові наслідки (звільнення від кримінальної відповідальності і 
покарання з підстав, передбачених КК, або застосування примусових 
заходів медичного характеру), то відпадає і питання про наявність або 
відсутність судимості. Отже, зв’язок судимості з певним злочином 
опосередкований покаранням, призначеним за цей злочин. 

Будь-якому виду покарання, передбаченому в ЗУпКВ, 
притаманний момент засудження. У ряді випадків кримінально-
правовий вплив і зводиться саме до засудження (при застосуванні 
службових обмежень для військовослужбовців (ст. 58 КК) чи у разі 
закінчення строків давності, якщо з дня вчинення особою злочину і до 
дня набрання вироком законної сили минули певні строки, встановлені 
ст. 49 КК. Засудження властиве і судимості.  

Як і покарання, судимість – ознака державного примусу, 
державного засудження, а не суспільного чи спільного державно-
правового і суспільного впливу. Так, стягнення, що накладаються 
комісіями у справах неповнолітніх відповідно до ст. 220 КУпАП, не 
виступаючи покаранням, не тягнуть судимості. Державне засудження 
може виразитися лише у формі судового вироку, за яким і може бути 
застосоване покарання (ст. 62 Конституції України, ч. 1 ст. 17 КПК). 
Так, відповідно до ч. 2 ст. 373 КПК якщо обвинувачений визнається 
винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, суд ухвалює 
обвинувальний вирок і призначає покарання, звільняє від покарання чи 
від його відбування у випадках, передбачених ЗУпКВ, або застосовує 
інші заходи, передбачені законом України про кримінальну 
відповідальність. Судимість обумовлюється обвинувальним вироком, 

                                                 
1  Письменський Є. О. Інститут судимості в кримінальному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 
«Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / 
Є. О. Письменський. – К., 2009. – 20 с. 

2 Расюк А. О. Судимість у кримінальному праві України  : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. : 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія, кримінально-виконавче право» / А. О. Расюк. – К., 2012. – 20 с. 
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що передбачає застосування будь-якого покарання, незалежно від того, 
що винний може бути навіть звільнений від його відбування 
(наприклад, ст. 75 КК). Якщо суд ухвалює обвинувальний вирок без 
призначення покарання (ч. 4 ст. 74 КК), судимість не настає. 

Судимість може виникнути лише з моменту набрання 
обвинувальним вироком з призначенням покарання законної сили 
(ст. 532 КПК). З цього моменту він стає обов’язковим для осіб, які 
беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних 
та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій 
території України (ст. 533 КПК), тобто здобуває такі властивості, як 
винятковість (неможливість повторного притягнення особи до 
кримінальної відповідальності за тим самим обвинуваченням – ст. 19 
КПК) і преюдиціальність (обов’язковість зафіксованих у вироку 
висновків для наступних як кримінальних, так і цивільних справ). 
Набрання законної сили обвинувальним вироком – єдина підстава 
відбування покарання. Так, згідно зі ст. 4 КВК підставою виконання і 
відбування покарання є вирок суду, який набрав законної сили, інші 
рішення суду, а також закон України про амністію та акт помилування.  

Отже, у зв’язку з прямою вказівкою в ч. 1 ст. 88 КК, судимість 
виникає з дня набрання обвинувальним вироком суду законної сили. 
Системне тлумачення частин 1 і 3 ст. 88 КК та ч. 1 ст. 80 КК дає змогу 
діійти висновку, що вона (судимість) тісно пов’язана з призначеним 
покаранням.  

Покарання завжди припускає кару, оскільки воно поєднано для 
засудженого з певними позбавленнями, обмеженнями тощо. Судимість 
як результат призначеного покарання також містить елементи кари, що 
виражається в тих чи інших позбавленнях і обмеженнях, наслідках 
загально правового, кримінально-правового та кримінально-
виконавчого характеру. Однак сутність кари в покаранні і судимості 
неоднакові. Так, В. Д. Филимонов убачає ці розходження, насамперед, 
у тому, що при покаранні засуджений, як правило, вже має благо, якого 
він позбавляється (наприклад, має право обіймати певну посаду), тоді 
як судимість часто позбавляє засудженого лише можливого блага, на 
право користування яким особа може б ніколи і не претендувала1. 

Подібно найчастіше застосовуваним на практиці видам покарання 
(крім так званих «одноактних») судимості притаманний строковий 
характер. Але виконання таких видів покарання, як позбавлення волі, 
громадські роботи, виправні роботи, арешт тощо, триває протягом 
строку, зазначеного у вироку, або – скороченого в передбачених 
законом випадках. Іншим є строковий характер судимості. Строк 
судимості визначається видом і розміром (строком) призначеного чи 

                                                 
1 Филимонов В. Д. Судимость и ее погашение по советскому уголовному праву / 

В. Д. Филимонов // Пятая научная конференция Томского государственного 
университета им. В. В. Куйбышева. – [Т. 137]. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1957. – 
С. 102. 
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фактично застосованого покарання, але не дорівнює строку останнього, 
а, як правило, є меншим за нього, за такими винятками: відносно 
звільнених від відбування покарання з випробуванням та жінок, 
засуджених відповідно до ст. 79 КК, він збігається з іспитовим строком 
за умови, що не призначалося разом з основним додаткове покарання; 
для осіб, засуджених до позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю після виконання цього покарання; для 
військовослужбовців – після відбуття покарання у виді службового 
обмеження для військовослужбовців або тримання в дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців чи у разі дострокового звільнення від 
цих покарань, а також військовослужбовців, які відбули покарання на 
гауптвахті замість арешту. В інших випадках строк судимості 
складається з трьох періодів: 1) часу між днем набрання 
обвинувальним вироком законної сили і до дня початку виконання 
покарання; 2) часу виконання (відбування) покарання чи частини цього 
часу (при зарахуванні в строк покарання попереднього ув’язнення – ст. 
72 КК – тривалість стану судимості відповідно скорочується); 
3) іспитового строку (від одного до восьми років), перебіг якого після 
застосування покарання як строкового, так і одноактного характеру 
необхідний для погашення чи зняття судимості. 

Зазначені «компоненти» ускладнюють установлення загального 
строку стану судимості на відміну від завжди заздалегідь суворо 
визначеного вироком суду строку покарання. На тривалість стану 
судимості значною мірою впливає поведінка засудженого. Добровільне 
і швидке виконання останнім одноактного покарання (наприклад, 
сплата штрафу) обмежує стан судимості річним строком її погашення. 
І, навпаки, ухилення засудженого від відбування покарання може 
віддалити перебіг кожного з трьох відрізків часу, збільшуючи тим 
самим і загальний строк судимості. 

Залежність строку судимості від поведінки засудженого особливо 
наочна при виконанні покарання у виді позбавлення волі. Якщо 
засуджений довів своє виправлення зразковою поведінкою і сумлінним 
ставленням до праці, то в результаті застосування до такої особи 
умовно-дострокового звільнення зменшується не тільки другий 
відрізок часу, тобто час виконання (відбування) покарання, але й строк, 
що обумовлюється ним, погашення судимості. До того ж за наявності 
передбачених у законі підстав суд вправі скоротити третій відрізок 
часу, тобто зняти судимість достроково. Однак ні за яких обставин 
судимість не може бути анульована раніше, ніж закінчиться виконання 
(відбування) покарання (основного чи додаткового). Вчинення особою, 
яка відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості 
нового злочину, перериваючи перебіг третього відрізка часу, значно 
продовжує загальну тривалість стану судимості, і особа вважається 
судимою за обидва злочини.  

Отже, строк визнання особи судимою прямо пропорційний часу, 
необхідному для досягнення мети покарання та судимості. У цьому 
виражається гуманізм розглядуваного інституту: тривалість стану 
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судимості залежить, насамперед, від самого засудженого та від його 
поведінки. 

Протягом усього строку судимості один з учасників кримінально-
правових відносин – засуджений визнається судимим; його правовий 
статус громадянина змінюється, обмежується, для нього можуть 
наставати у випадках, передбачених законом, відповідні наслідки 
кримінально-правового і загальноправового характеру. Кримінально-
правові відносини припиняються погашенням або достроковим 
зняттям судимості. Остання, таким чином, є складовою частиною 
кримінальної відповідальності, як правило, її завершальним етапом, 
оскільки ця відповідальність пов’язана з призначенням покарання.  

У визначенні поняття судимості мають знайти відображення такі 
її головні риси: 1) правовий наслідок призначення покарання; 
2) обумовленість вчиненим злочином; 3) регламентований законом 
строковий характер правового стану; 4) установлені законом правові 
наслідки; 5) мета застосування цього кримінально-правового засобу 
впливу на винного. Крім зазначених ознак, В. О. Навроцький виділяє 
ще й таку – особливий правовий статус засудженого (має персональний 
характер і пов’язана лише з даною особою)1. 

Отже, судимість – це правовий стан особи, що є результатом 
засудження її судом до будь-якого виду покарання за вчинений нею 
злочин, який триває з дня набрання обвинувальним вироком законної 
сили до спливу обмеженого законом строку або до визнання судом 
цього строку достатнім і полягає в настанні для особи відповідних 
наслідків кримінально-правового, кримінально-виконавчого і 
загальноправового характеру у випадках, передбачених КК України, 
для досягнення і закріплення мети покарання. 

 
20.2. Наслідки інституту судимості 
Відповідно до ст. 155 КВК особи, які відбули покарання, несуть 

обов’язки і користуються правами, встановленими для громадян 
України, з обмеженнями, що передбачені для осіб, які мають 
судимість. Такі обмеження можуть бути передбачені тільки законом. 
Положення закону про судимість поширюються на весь строк 
відбування як основного, так і додаткового покарання, а у випадках, 
передбачених пунктами 5–9 ст. 89, пунктами 2–4 ч. 2 ст. 108 КК, – і на 
певний строк після відбуття покарання2. 

У цьому розумінні визнання особи судимою тягне для неї не лише 
несприятливі фізичні та психологічні наслідки, пов’язані з 
призначенням та відбуванням самого покарання, а й певні 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [4-те вид., перероб. та доповн.]. – К. : 
Юридична думка, 2007. – С. 198. 

2  Пункт 5 постанови ПВСУ «Про практику застосування судами України 
законодавства про погашення і зняття судимості» від 26 грудня 2003 року № 16 // 
Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 2. – С. 9–11. 
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правообмеження після відбуття покарання. Одна частина таких 
наслідків має винятково кримінально-правовий характер, інша – 
загальноправовий характер. Крім того, аналіз кримінально-
виконавчого законодавства дає нам підстави стверджувати про 
наявність і кримінально-виконавчих наслідків судимості особи, яка 
вчинила злочин, та притягнена до кримінальної відповідальності з 
призначенням покарання. 

Основні загальноправові наслідки судимості. Загальноправові 
наслідки судимості полягають у різного роду обмеженнях, що 
встановлено законом для осіб, які мають непогашену або незняту 
судимість. Вони різноманітні за обсягом і порядком настання 
часткових обмежень прав і свобод особи, яка має судимість, що 
передбачені нормами різних галузей права і застосовуються протягом 
усього або частини строку, протягом якого зберігаються правові 
наслідки судимості, але не входять до змісту призначеного 
конкретного виду покарання. З цього можна дійти висновку, що 
судимість може впливати на правовий статус особи залежно від 
власного розсуду законодавця у сфері будь-якої галузі права. Однак 
правові наслідки судимості різні і залежать, насамперед, від тяжкості, 
характеру вчиненого злочину, форми вини. Коло таких наслідків за 
законодавством України достатньо широке. Діє значна кількість 
законів і навіть підзаконних актів, якими передбачені різні обмеження 
загальноправового характеру для осіб, які мають судимість. 

Аналіз чинного законодавства дав можливість констатувати, що 
загальноправові наслідки судимості можуть полягати в тому, що особа, 
яка має судимість: 

1) не може бути обраною в представницькі органи влади: 
депутатом Верховної Ради України (за наявності судимості за вчинення 
умисного злочину) 1 , депутатом, сільським, селищним, міським 
головою (за наявності судимості за вчинення умисного злочину)2; 

2) не може обіймати певні посади. Так, наприклад, особа, яка має 
судимість, не може бути: суддею3, народним засідателем, присяжним4, 
третейським суддею5, нотаріусом1, судовим експертом2, членом Вищої 

                                                 
1 Частина 3 ст. 76 Конституції України, ч. 4 ст. 9 Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» від 17.11.2011 № 4061-VI // ВВР. – 2012. – № 10–11. – 
Ст. 73. 

2  Частина 2 ст. 9 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» 
від 10.07.2010 № 2487-VI // ВВР. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382. 

3 Пункт 3 ч. 2 ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 
07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 
№ 43, № 44–45. – Ст. 529. 

4 Пункт 3 ч. 2 ст. 59 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 
07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41–42, 
№ 43, № 44–45. – Ст. 529. 

5 Стаття 18 Закону України «Про третейські суди» від 11 травня 2004 року 
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ради юстиції3, адвокатом (судимість за вчинення тяжкого та особливо 
тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який 
призначено покарання у виді позбавлення волі)4, членом Центральної 
виборчої комісії5, прокурором6, державним службовцем7, співробіт-
ником органу місцевого самоврядування8, співробітником податкової 
міліції9, співробітником місцевої державної адміністрації (за наявності 
судимість за корисливі злочини) 10 , членом Кабінету Міністрів 
України11, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини12, 
співробітником міліції 13, членом Національного агентства з питань 
запобігання корупції 14 , військовослужбовцем та працівником 
Управління державної охорони України (громадянин, який має 
судимість за вчинення умисного злочину і якому відповідно до вимог 
чинного законодавства не може бути надано допуск до державної 

                                                                                                             
№ 1701-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412. 

1 Частина 1 ст. 3 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року 
№ 3425-XII (в ред. Закону вiд 01.10.2008  № 614-VI) // Офіційний вісник України. – 
2008. – № 81. – Ст. 2729. 

2 Частина 1 ст. 11 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 
року № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. 

3 Стаття 7 Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року 
№ 22/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 25. – Ст. 146. 

4 Пункт 1 ч. 2 ст. 6 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
від 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 27. – Ст. 282. 

5 Частина 4 ст. 7 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 30 
червня 2004 року № 1932-IV // ВВР України. – 2004. – № 36. – Ст. 448. 

6 Пункт 3 ч. 5 ст. 27 Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-
VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471. 

7 Пункт 2 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 
№ 4050-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. № 26. – Ст. 273. 

8  Пункт 2 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» від 7 червня 2001 року № 2493-III // Відомості Верховної Ради 
України. – 2001. – № 33. – Ст. 175. 

9 Абзац 2 пункту 352.1 статті 352 Податкового кодексу України : Закон України 
від 02.12.2010 № 2755-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 92 (10.12.2010) 
(частина 1). – Ст. 3248. 

10 Стаття 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 
квітня 1999 року № 586-XIV // ВВР. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190. 

11  Частина 1 ст. 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 
27.02.2014 № 794-VII // ВВР. – 2014. – № 13. – Ст. 222. 

12 Стаття 5 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // ВВР. – 1998. – № 20. – 
Ст. 99. 

13 Стаття 17 Закону України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року № 565-
XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20. 

14 Пункт 2 ч. 9 ст. 5 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 
№ 1700-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474. 
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таємниці) 1 , службовцем органів і підрозділів цивільного захисту 2 , 
керівником національного органу стандартизації3 тощо;  

3) позбавляється права отримати дозвіл на придбання, зберігання і 
носіння вогнепальної, пневматичної чи холодної зброї (за наявності 
непогашеної або незнятої у встановленому порядку з такої особи 
судимості за умисні злочини, а також за злочини, вчинені із 
застосуванням вогнепальної зброї або вибухових матеріалів)4; 

4) не допускається до державної таємниці (наявності у 
громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не 
погашеної чи не знятої в установленому порядку)5, що, в свою чергу, є 
умовою обіймання певних посад;  

5) не підлягає призову на строкову військову службу в мирний час 
(від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються 
громадяни України, які були засуджені за вчинення злочину до 
позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, у тому 
числі із звільненням від відбування покарання) 6 . Не може бути 
прийнята на службу до Національної гвардії України особа, яка має не 
погашену або не зняту судимість за вчинення злочину (крім 
реабілітованої особи) або на яку протягом останнього року 
накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 
правопорушення7;  

                                                 
1 Частина 3 ст. 16 Закону України «Про державну охорону органів державної 

влади України та посадових осіб» від 4 березня 1998 року № 160/98-ВР // ВВР. – 
1998. – № 35. – Ст. 236. 

2 Частина 4 ст. 102 Кодексу цивільного захисту : Закон України від 02.10.2012 
№ 5403-VI // Відомості Верховної Ради. – 2013. – № 34–35. – Ст. 458. 

3 Див.: Частину 3 ст. 12 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 
№ 1315-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 31. – Ст. 1058. 

4  Див.: Абз. 2 п. 5.1. Iнструкції про порядок виготовлення, придбання, 
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, 
холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 
патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 
метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів 
до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів : Затверджена Наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 р. № 622 (із останніми 
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ від 07.08.2013 
№ 749) // Офіційний вісник України. – 2013. – № 70. – Ст. 2598. 

5 Див.: Пункт 4 ст. 23 Закону України «Про державну таємницю» від від 21 
січня 1994 року № 3855-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – 
Ст. 93. 

6 Див.: Абз. 6 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» від 25 березня 1992 р. № 2232-XII (в редакції Закону від 04.04.2006 
№ 3597-IV) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 385; ВВР. – 
2006. – № 38. – Ст. 324. 

7 Див.: Частину 5 ст. 9 Закону України «Про Національну гвардію України» від 
13.03.2014 № 876-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 17. – Ст. 594. 
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6) обмежується у виїзді за кордон та у прийнятті до громадянства 
України. Так, до громадянства України не приймається особа, яка: 
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; 
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості) з 
урахуванням рівня загрози для національної безпеки держави; 
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано 
законодавством України тяжким або особливо тяжким1. Відповідно до 
п. 9 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’ їзду в 
Україну громадян України» громадянинові України може бути 
тимчасово відмовлено у видачі паспорта при перебуванні під 
адміністративним наглядом міліції2;  

7) обмежується у застосуванні амністії. Так, не допускається 
застосування амністії до осіб, які мають дві і більше судимості за 
вчинення умисних тяжких та (або) особливо тяжких злочинів, крім 
випадків індивідуальної амністії3;  

8) обмежується у здійсненні певних дій, що пов’язані із 
застосуванням адміністративного нагляду. Відповідно до ст. 10 Закону 
України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі» до осіб, щодо яких встановлено 
адміністративний нагляд, за постановою суду можуть бути застосовані 
частково або у повному обсязі такі обмеження: а)заборона виходу з 
будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати 
восьми годин на добу; б) заборона перебування у визначених місцях 
району (міста); в) заборона виїзду чи  обмеження часу виїзду в 
особистих справах за межі району (міста); г) реєстрація в міліції від 
одного до чотирьох разів на місяць4;  

9) обмежується у здійсненні підприємницької діяльності. Особи, 
яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути 
зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідної 
діяльності. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом 
діяльності, не можуть бути посадовими особами органів акціонерного 
товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають 
непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи 

                                                 
1 Див.: Частину 5 ст. 9 Закону України «Про громадянство України» від 18 

січня 2001 року № 2235-III // ВВР. – 2001. – № 13. – Ст. 65. 
2 Про порядок виїзду з України і в’ їзду в Україну громадян України : Закон 

України від 21.01.1994 № 3857-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 
№ 18. – Ст. 101. 

3 Див.: Пункт «в» ч. 1 ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в 
Україні» від 1 жовтня 1996 року № 392/96-ВР (в редакції Закону № 3465-VI від 
02.06.2011) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263; ВВР. – 
2011. – № 51. – Ст. 580. 

4  Див.: Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 
позбавлення волі : Закон України від 01.12.1994 р. № 264/94-ВР // ВВР. – 1994. – 
№ 52. – Ст. 455. 
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господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів 
акціонерного товариства 1 . Особи, які мають судимість, не можуть 
брати участь у конкурсі на призначення тимчасового керуючого 
(адміністрації) для управління енергопостачальником 2 . Не можуть 
мати ліцензії на зайняття видами діяльності з обігу продукції 
сексуального чи еротичного характеру «особи, які мають судимість за 
втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, за тяжкі злочини проти 
життя, здоров’я та гідності людини, а також за особливо небезпечні 
злочини»3. У сфері господарської діяльності особа, яка має судимість 
за корисливі злочини, не може бути: аудитором 4 , тимчасовим 
адміністратором професійного учасника депозитарної системи 
України5, арбітражним керуючим та розпорядником майна (особи, які 
мають судимість за вчинення корисливих злочинів 6 , оцінювачем 
майна7, членом наглядової ради чи іншого органу управління банку 
(особа, яка була засуджена за зловживання у фінансовій сфері) 8 . 
Кандидатом для призначення представником від України до комісії 
експертів із вирішення спорів у рамках Договору про зону вільної 
торгівлі від 18 жовтня 2011 року не може бути громадянин України, які 
мають судимість (якщо така судимість не погашена і не знята в 

                                                 
1 Див.: Статтю 62 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 

2008 року № 514-VI // Офіційний вісник України. – 2008. – № 81. – Ст. 2727. 
2  Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на 

призначення тимчасового керуючого (адміністрації) для управління 
енергопостачальником : Постанова Національної комісії регулювання 
електроенергетики України від 26.07.2000 р. № 788 // Офіційний вісник України. – 
2000. – № 32. – Ст. 1393. 

3  Див.: Статтю 9 Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20 
листопада 2003 року № 1296-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – 
№ 14. – Ст. 192. 

4 Див.: Статтю 5 Закону україни «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 
1993 року № 3125-XII (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006) // ВВР. – 1993. – 
№ 23. – Ст. 243; ВВР. – 2006. – № 44. – Ст. 432. 

5 Див.: Статтю 9 Вимог до особи, яка може бути призначена тимчасовим 
адміністратором професійного учасника депозитарної системи України : Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.04.2014  № 476 // 
Офіційний вісник України. – 2014. – № 43. – Ст. 1146. 

6  Див.: Пункт 4 ч. 3 ст. 31 Закону України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 
року № 2343-XII (в редакції Закону № 784-XIV від 30.06.99) // ВВР. – 1992. – 
№ 31. – Ст. 440; ВВР. – 1999. – № 42–43. – Ст. 378. 

7 Див.: Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні : Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III // ВВР. – 2004. – № 47. – 
Ст. 251. 

8 Див.: Частину 14 ст. 7 Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 
7 грудня 2000 року № 2121-III // ВВР. – 2001. – № 5–6. – Ст. 30. 
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установленому законом порядку) 1 . Особи, які мають непогашену 
судимість за крадіжки, одержання неправомірної вигоди та інші 
корисливі злочини, не можуть займати у господарських товариствах 
керівні посади і посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю2. 
Тимчасовим адміністратором не може бути особа, яка має судимість, 
не погашену і не зняту у встановленому законом порядку, або якій 
повідомлено про підозру у вчиненні злочину3; 

10) позбавляється права на отримання певних пільг. Так, 
державний службовець, звільнений з державної служби у зв’язку із 
засудженням до обмеження або позбавлення волі за умисний злочин, 
вчинений з використанням службового становища, позбавляється 
права на призначення пенсії, передбаченої ст. 49 Закону України «Про 
державну службу»4. 

Усі проаналізовані вище загальноправові наслідки, пов’язані із 
судимістю можна класифікувати на певні групи. За критерій такої 
класифікації можна взяти суспільні відносини, що регулюються 
різними галузями права 5 : 1) правовідносини у сфері захисту 
конституційного ладу, забезпечення охорони правопорядку та 
відправлення правосуддя (стосується заборони комплектації 
відповідних органів держави та управління, а також правоохоронних 
органів та суду особами, які мають судимість за вчинення будь-яких 
злочинів або умисних злочинів); 2) правовідносини, що виникають на 
підставі норм трудового права з приводу виконання трудової функції; 
3) правовідносини, що регулюються нормами, що регламентують 
правовий статус особи (у тому числі, правовідносини, що виникають 
на підставі норм, регулюючих питання виборчої системи України, з 
приводу реалізації виборчого права громадян України). Так, стаття 10 
Закону України «Про імміграцію»6 визначає підстави для відмови у 

                                                 
1  Питання проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення 

представниками від України до комісії експертів із вирішення спорів у рамках 
Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 07.08.2013 № 555 // Офіційний вісник України. – 2013. – 
№ 63. – Ст. 2299. 

2 Див.: Частину 3 ст. 23 Закону України «Про господарські товариства» від 19 
вересня 1991 року № 1576-XII // ВВР. – 1991. – № 49. – Ст. 683. 

3 Див.: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг : Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III // ВВР. – 2002. – № 1. – 
Ст. 1. 

4  Див.: Частину 15 ст. 49 Закону України «Про державну службу» від 
17.11.2011 № 4050-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. № 26. – Ст. 273. 

5 Ульянов А. В. Судимость и правовые последствия ее реализации : автореф. 
дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. : 12.00.08 «Уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право» / А. В. Ульянов. – М., 
2006. – С. 18. 

6 Про імміграцію : Закон України від 7 червня 2001 року № 2491-III // ВВР. – 
2001. – № 41. – Ст. 197. 
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наданні дозволу на імміграцію, що обмежує право іноземців та осіб без 
громадянства на імміграцію. Згідно з п. 1 вказаної статті дозвіл на 
імміграцію не надається особам, засудженим до позбавлення волі на 
строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів 
України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у 
встановленому законом порядку; 4) правовідносини у сфері військово-
службових відносин (стосується заборони призову на строкову 
військову службу в мирний час громадян, що були засуджені до 
позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, у тому 
числі із звільненням від відбування покарання); 5) правовідносини, що 
виникають на підставі норм сімейного права, регулюючих питання 
захисту сім’ ї, материнства і дитинства. Наприклад, відповідно до ч. 3 
ст. 31 СК України особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов’язана 
відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв’язку з 
приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Такі затрати не 
підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана 
протиправною, аморальною поведінкою нареченої, нареченого, 
прихованням нею, ним обставин, що мають для того, хто відмовився 
від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, 
судимість тощо). Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, не можуть бути влаштовані в сім’ ї осіб, які мали судимість 
за злочини проти життя та здоров’я особи, проти волі, честі та гідності 
особи, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти 
громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів чи мають 
не погашену в установленому порядку судимість1; 7) правовідносини, 
що виникають на підставі норм господарського права. Наприклад, 
згідно з ч. 2 ст. 10 Закону України «Про кредитні спілки» не можуть 
бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані 
недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають 
покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають 
непогашену судимість за корисливі злочини2. 

Загальноправові наслідки судимості обмежують можливості 
використання окремих прав, які засуджений реально чи потенційно 
мав. Однак вибірковий і винятковий характер обмежень свідчить про 
те, що більшість із них зорієнтована, насамперед, на запобігання 
злочинам або повне усунення чи нейтралізацію колишньої 
криміногенної ситуації, що у причиновому ланцюзі обставин з’явилася 
ланкою, яка сприяла вчиненню злочину, або на загальну превенцію. 
Крім того, подібні обмеження мають певний сенс при охороні 

                                                 
1 Див.: Пункт 38 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 
2008 р. № 866 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 76. – Ст. 2561. 

2 Про кредитні спілки : Закон України від 20.12.2001 № 2908-III // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 101. 
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громадського порядку і громадської безпеки і переслідують суто 
профілактичну мету. 

Кримінально-правові наслідки судимості. Наслідки 
кримінально-правового характеру є потенційниими, тобто настають 
тільки у разі, якщо особа, перебуваючи у стані судимості, вчинить 
новий злочин. Отже, можливість настання цих наслідків є важливим 
запобіжним чинником для впливу на особу, що має судимість. Це й 
обумовлює визнання розглядуваного інституту кримінального права як 
засобу кримінально-правового впливу на осіб, які вчинили злочини. 

Кримінально-правові наслідки – це ті фактори, що можуть 
посилити покарання особи. Вони виступають тими обставинами, що 
намагаються попередити особу, яка вже має судимість, не вчиняти 
нового злочину. Кримінально-правові наслідки несуть у собі значення 
певного запобіжника, що повинен регулювати поведінку осіб, які 
мають судимість, і не допускати вчинення такими особами нових 
злочинів. 

Кримінально-правові наслідки судимості виражаються в таких 
чотирьох напрямах, згідно з якими судимість є: а) підставою для 
визнання рецидиву злочинів; б) обставиною, що впливає на 
призначення покарання: в) обставиною, що обмежує звільнення від 
кримінальної відповідальності; г) є обставиною, що обмежує 
звільнення від покарання.  

Кримінально-правові наслідки судимості полягають у тому, що 
наявність у особи незнятої або непогашеної судимості: 1) може 
виступати як кваліфікуюча ознака при вчиненні нового злочину. 
Наприклад, кваліфікуючою ознакою порушення порядку здійснення 
операцій з металобрухтом є вчинення його особою, раніше судимою за 
вчинення злочину, передбаченого цією статтею (ч. 2 ст. 213 КК); 2) є 
передумовою визнання рецидиву злочинів. Відповідно до ст. 34 КК 
рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину 
особою, яка має судимість за умисний злочин; 3) є перепоною для 
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 
каяттям (ст. 45 КК), примиренням винного з потерпілим (ст. 46 КК), 
передачею особи на поруки (ст. 47 КК), зміною обстановки (ст. 48 КК); 
4) враховується при визначенні того, чи має місце переривання 
перебігу строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності (ч. 3 ст. 49 КК); 5) враховується при виборі окремих 
видів покарання (ч. 2 ст. 62 КК), а протягом строку відбування певних 
покарань створює підстави для застосування спеціальних обмежень 
щодо засуджених (ч. 2 ст. 58 КК); 6) за загальним правилом, є 
підставою для відмови в призначенні більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом (ст. 69 КК); 7) за умисний злочин (оскільки вона є 
умовою рецидиву та різновидом повторності злочинів) виступає як 
обставина, що обтяжує покарання при призначенні покарання (п. 1 
ст. 67 КК), хоча може і не враховуватися при призначенні покарання з 
підстав, вказаних у ч.ч. 2 і 4 ст. 67 КК; 8) передбачена як одна із ознак, 
що характеризують особу винного, відповідно до загальних засад 
призначення покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК), а також при звільненні від 
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покарання через хворобу (ч. 2 ст. 84 КК); 9) може бути підставою для 
відмови у звільненні від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 
ст. 75 КК); 10) за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені 
ст. ст. 437–439 КК та ч. 1 ст. 442 КК, є підставою для незастосування 
давності виконання обвинувального вироку (ч. 6 ст. 80 КК); 
11) враховується при визначенні обов’язкової частини покарання, яка 
фактично повинна бути відбута при умовно-достроковому звільненні 
від відбування покарання (п. 2 ч. 3 ст. 81 КК, п. 2 ч. 3 ст. 107 КК), а 
також при заміні невідбутої частини покарання більш м’яким (п. 2 ч. 4 
ст. 82 КК)1.  

Зазначений перелік кримінально-правових наслідків судимості 
свідчить про те, що вона враховується при вирішенні цілої низки 
питань, пов’язаних з кваліфікацією вчиненого, призначенням 
покарання та його виконанням2. 

Отже, з кримінально-правового змісту судимості, випливає, що 
судимість є таким правовим станом особи, створеним внаслідок 
засудження її судом до певного виду покарання за вчинений злочин, 
що у випадках, передбачених ЗУпКВ, може виражатися в настанні для 
цієї особи визначених наслідків кримінально-правового характеру. Такі 
наслідки дають змогу оцінити взагалі особу винного і визначити 
кваліфікацію вчинених ним діянь. Ці наслідки також несуть у собі 
висновки про те, які саме міри покарання повинні бути застосовані до 
цієї особи і яким чином має виконуватись покарання щодо них. 
Зокрема, тут слід наголосити, що мають бути визначені умови 
перебування особи у місцях позбавлення чи обмеження волі або у 
медичних закладах лікування засуджених. Також не менш важливою є 
розроблення певних реабілітаційних програм для засуджених, що 
дадуть можливість перевірити їх готовність до нового «виходу в 
суспільство» після відбування покарання. 

Кримінально-виконавчі наслідки судимості 3 . Такі наслідки 
судимості впливають на статус засудженого, а отже, і на порядок і 
умови відбування ним призначених судами покарань за вчинені 
злочини. 

1. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про попереднє 
ув’язнення» основними вимогами режиму в місцях попереднього 
ув’язнення є ізоляція осіб, взятих під варту, постійний нагляд за ними і 
роздільне їх тримання4. Абзаци 4 та 5 ч. 2 ст. 8 зазначеного Закону 
встановлюють категорії осіб, які тримаються окремо від інших у 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К. : Атіка, 
2004. – С. 187. 

2 Там само. – С. 187. 
3  Митрофанов І. І. Кримінально-виконавчі наслідки судимості [текст] / 

І. І. Митрофанов // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 258–264. 
4 Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360. 
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зв’язку з тим, що вони раніше притягалися до кримінальної 
відповідальності або раніше відбували покарання в місцях позбавлення 
волі. Аналогічно вирішується питання з особами, які направляються 
для відбування покарання у виді позбавлення волі1.  

2. Відповідно до ч. 1 ст. 89 КВК осіб, вперше засуджених до 
позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості чи тяжкі 
злочини, може бути за їхньою згодою залишено у слідчому ізоляторі 
чи направлено у виправну колонію максимального рівня безпеки для 
роботи з господарського обслуговування. Такі особи тримаються 
ізольовано від інших осіб на умовах, передбачених КВК для виправних 
колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і 
виправних колоній середнього рівня безпеки. 

3. Оскільки особи, які мають судимість, не направляються для 
відбування покарання у виді позбавлення волі до колоній міняльного 
рівня безпеки, то їм не може бути дозволений короткочасний виїзд за 
межі виправних і виховних колоній. Згідно з ч. 1 ст. 111 КВК 
засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня 
безпеки, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній 
середнього рівня безпеки та виховних колоніях, може бути дозволено 
короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк не 
більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва 
кінці (не більше трьох діб), у зв’язку з такими винятковими 
особистими обставинами: смерть або тяжка хвороба близького родича, 
що загрожує життю хворого;стихійне лихо, що спричинило значну 
матеріальну шкоду засудженому або його сім’ ї. 

4. Засуджені до покарання у виді арешту, які раніше відбували 
покарання в місцях позбавлення волі, відбувають покарання окремо від 
інших засуджених до цього покарання (ч. 1 ст. 51 КВК). 

 
20.3. Погашення судимості. Строки погашення судимості 
Судимість має строковий характер. Закон визначає момент 

виникнення (з дня набрання законної сили обвинувальним вироком) та 
встановлює підстави її припинення (погашення судимості та її знятгя), 
що пов’язані із закінченням певних строків, протягом яких особа 
повинна перетерпіти негативні наслідки та своєю поведінкою довести 
остаточне виправлення. 

До позитивних сторін КК слід віднести те, що ч. 1 ст. 88 Кодексу 
містить вказівку про анулювання всіх правових наслідків, пов’язаних із 
судимістю, після її погашення чи зняття. Це означає, що особою 
вважається такою, яка не має судимості і раніше злочину не вчиняла, 
покарання не відбувала. Особа, судимість якої погашена або знята 
судом в установленому законом порядку, при вступі у ті чи інші 

                                                 
1  Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та 

переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі : 
Наказ Міністерства юстиції України від 08.02.2012 № 222/5 // Офіційний Вісник 
України. – 2012. – № 14. – Ст. 524. 
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правовідносини має право твердити, що не є судимою1. Врахування 
погашеної чи знятої судимості при вирішенні будь-яких питань, у тому 
числі й при характеристиці особи, суперечить самій суті інституту 
припинення судимості і є неприпустимим2. 

Погашення судимості випливає із закону і не потребує для цього 
прийняття якогось спеціального рішення суду або спеціального 
документа. У більшості випадків автоматичне погашення вимагає від 
засудженого, який відбув покарання або закінчився строк 
випробування, дотримання певних умов, основними з яких є: відбуття 
ним основного і додаткового покарання, закінчення строків погашення 
судимості; невчинення до закінчення строку погашення судимості 
нового злочину. 

Пленум Верховного Суду України у п. 3 Постанови «Про 
практику застосування судами України законодавства про погашення і 
зняття судимості» зазначав, що під час розгляду справ про повторні 
злочини, в яких вирішується питання про наявність чи відсутність 
судимості, і справ про її зняття суди мають керуватися вимогами ст. 55 
КК 1960 р. чи статей 88–91, 108 (що передбачає особливості 
застосування судимості до осіб, які вчинили злочини до досягнення 
ними вісімнадцятирічного віку) КК 2001 р., а також ст. 414 КПК, якою 
регламентовано порядок розгляду судом клопотань про зняття 
судимості. Крім того, необхідно враховувати, що згідно з п. 11 розд. II 
«Прикінцевих та перехідних положень» КК 2001 р. правила щодо 
погашення і зняття судимості, встановлені КК 1960 р., поширюються 
на осіб, які вчинили злочини до набрання чинності новим Кодексом, за 
винятком випадків, коли відповідно до його положень пом’якшується 
кримінальна відповідальність цих осіб. Установивши, що попередня 
судимість погашена, суди повинні зазначати у вироку, що особа не має 
судимості, з посиланням на відповідні норми КК 1960 р. чи КК 2001 р. 
залежно від того, за нормами якого закону вирішено це питання.  

КК 2001 р. строк погашення судимості встановлює залежно не 
тільки від виду призначеного покарання (пункти 1–6 ст. 89 КК), а й від 
ступеня тяжкості вчиненого злочину (пункти 6–9 зазначеної статті), 
тобто незалежно від строків призначеного судом покарання у виді 
обмеження чи позбавлення волі та фактично відбутого покарання. Так, 
відповідно до статті 89 КК України такими, що не мають судимості, 
визнаються:  

1) особи, засуджені відповідно до ст. 75 КК України, якщо 
протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо 
протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування 
покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 

С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн.– К. : А.С.К., 2005. – С. 187. 
2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К., 2004. – 
С. 191. 
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передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує 
тривалість іспитового строку, особа визнається такою, що не має 
судимості, після відбуття цього додаткового покарання; 

2) жінки, засуджені відповідно до ст. 79 КК України, якщо 
протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо 
після закінчення цього строку не буде прийняте рішення про 
направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду. 
Якщо засуджена не була звільнена від додаткового покарання і його 
строк перевищує тривалість іспитового строку, то жінка визнається 
такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового 
покарання; 

3) особи, які відбули покарання у виді службового обмеження для 
військовослужбовців або тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців чи достроково звільнені від цих покарань, а 
також військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті замість 
арешту; 

4) особи, засуджені до основного покарання у виді штрафу в 
розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт або арешту, 
якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та 
додаткового) не вчинять нового злочину; 

5) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за 
злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протягом 
двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не 
вчинять нового злочину; 

6) особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання 
у виді штрафу за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом трьох 
років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять 
нового злочину; 

7) особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання 
у виді штрафу за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з 
дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового 
злочину; 

8) особи, засуджені до позбавлення волі або основного покарання 
у виді штрафу за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми 
років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять 
нового злочину. 

Враховуючи перші два пункти ст. 89 КК, не можна погодитися з 
П. Л. Фрісом, який під погашенням судимості розуміє автоматичне 
припинення дії інституту судимості відносно особи, засудженої за 
вироком суду до реального відбування покарання, після закінчення 
перебігу встановлених законом строків1. Ці пункти стосуються осіб, які 
проходять випробування і реально не відбувають покарання, але вони 

                                                 
1 Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : [навч. посіб.] / 

П. Л. Фріс. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2004. – С. 343 
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зазначені в переліку осіб, щодо яких судимість погашається після 
закінчення іспитового строку або після відбуття додаткового 
покарання, якщо його тривалість перевищує іспитовий строк. 

Виходячи з цього, погашення судимості – це автоматичне 
припинення дії інституту судимості відносно особи, якій призначене 
покарання, що було нею відбуто або вона була звільнена від 
подальшого його відбування, або звільнена від відбування покарання з 
випробуванням, після закінчення строків, установлених ст. 89 КК, за 
умови невчинення нею злочинів протягом цих строків. 

У зв’язку з особливостями застосування судимості до осіб, які 
вчинили злочини до досягнення ними вісімнадцятирічного віку, судам 
необхідно в кожному конкретному випадку з’ясовувати, в якому віці 
особою було вчинено попередній злочин. Якщо особа раніше 
засуджувалася за злочин, вчинений у віці до 18 років, до неї мають 
застосовуватися положення не тільки статей 88–91 КК, а й ст. 108 КК.  

Обчислення строків погашення судимості. Погашення 
судимості настає автоматично (без будь-якого рішення) із закінченням 
визначеного в законі строку після фактично відбутого покарання, але 
за умови, що особа протягом такого строку не вчинить нового злочину. 

У строк судимості як правило включаються такі три періоди: 
1) час між днем набрання обвинувальним вироком законної сили і до 
дня початку виконання покарання; 2) час виконання (відбування) 
покарання (як основного, так і додаткового, якщо воно виконується 
після відбування основного покарання) чи частини цього часу 
(наприклад, при зарахуванні в строк покарання попереднього 
ув’язнення – ст. 72 КК – тривалість стану судимості відповідно 
скорочується). До строку погашення судимості зараховується час, 
протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність 
виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, 
судимість погашається по закінченні строків давності виконання 
вироку. Якщо особу було достроково звільнено від відбування 
покарання, то строк погашення судимості обчислюється з дня 
дострокового звільнення її від відбування покарання (основного та 
додаткового). Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш 
м’яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється з дня 
відбуття більш м’якого покарання (основного та додаткового); 3) 
іспитовий строк (від одного року до восьми років), перебіг якого після 
застосування покарання як строкового, так і одноактного характеру 
необхідний для погашення чи зняття судимості. Саме ці періоди, 
вказані в ст. 89 КК, диференційовано щодо окремих видів покарань, 
різних за тяжкістю злочинів і строків покарання. При цьому строк 
погашення судимості починає текти з наступного дня після закінчення 
відбуття основного і додаткового покарання.  

Відповідно до ст. 5 КК 2001 р. на осіб, які були засуджені за КК 
1960 р. до позбавлення волі на строк більше десяти років і щодо яких 
відповідно до п. 8 ст. 55 цього Кодексу питання про погашення 
судимості вирішувалося судом, поширюється положення п. 9 ст. 89 КК 
2001 р. про те, що особи, засуджені за особливо тяжкий злочин, 
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визнаються такими, які не мають судимості, якщо вони протягом 
восьми років з дня відбуття покарання (основного і додаткового) не 
вчинять нового злочину. Відповідно до п. 9 розд. II «Прикінцевих та 
перехідних положень» КК 2001 р. погашення незнятої судимості у осіб, 
які раніше були визнані особливо небезпечними рецидивістами і 
відбули призначене їм покарання, здійснюється за правилами, 
передбаченими статтями 89 і 90 Кримінального кодексу. 

При призначенні штрафу днем, коли починається текти строк 
погашення судимості слід вважати день, наступний після сплати його 
повної суми. Якщо особі було призначене додаткове покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю, то строк погашення судимості починає текти після спливу 
останнього дня відбування цього виду покарання1. 

Частина 5 статті 90 КК містить вимогу щодо поведінки особи. Так, 
якщо особа, яка відбула покарання, до закінчення строку погашення 
судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості 
переривається і обчислюється заново. У такому разі строки погашення 
судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного 
відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин. Це 
означає, що раніше відбута частина строку погашення судимості 
анулюється і не береться до уваги, цей строк починає текти заново в 
повному обсязі2. На відміну від положень, що містяться у ч. 4 ст. 55 КК 
1960 р., при перериванні строку погашення судимості після 
фактичного відбуття покарання за останній злочин строки погашення 
судимості обчислюються окремо за кожний злочин (а не за обидва 
злочини до закінчення строку погашення судимості за найбільш 
тяжкий з них)3. 

Отже, законодавець обґрунтовано закріпив положення стосовно 
того, що вчинення нового злочину до закінчення строку погашення 
судимості перериває такий строк. Це положення покликано посилити 
профілактичну роль судимості як кримінально-правового засобу 
впливу на осіб, які вчинили злочини. Законодавець тим самим створює 
правові підстави для ефективної протидії рецидивній злочинності 
шляхом установлення більш суворого покарання за рецидив злочинів і 
більш суворого режиму УВП, а також інших додаткових перепон для 
застосування заохочувальних норм кримінального права. 

 
21.4. Зняття судимості 
Судимість є останнім структурним елементом кримінальної 

відповідальності і покликана закріпити результати соціально- 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перерол. та доповн. – К., 2004. – 
С. 192. 

2 Див.: Там само. – С. 193. 
3 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. 

С. С. Яценко. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К.: А.С.К., 2005. – С. 189. 
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виховного впливу на засудженого в ході виконання покарання, 
переконатися, що відбулося його виправлення. Однак засуджений 
своєю поведінкою може довести, що завдання, які стоять перед 
судимістю, досягнуті і до погашення її строку, встановленого в ст. 89 
КК. З огляду на це, закон передбачає можливість дострокового зняття 
судимості, що є не лише проявом гуманізму та індивідуального 
підходу до реалізації кримінальної відповідальності, а й сприяє 
прискоренню остаточного виправлення засудженого, запобігання 
вчиненню ним нових злочинів. 

Зняття судимості – той же юридичний факт, що і її погашення. 
При цьому, зняття судимості здійснюється судом достроково, у той час 
як її погашення відбувається автоматично після закінчення 
визначеного законом строку. Зняття судимості є правом, а не 
обов’язком суду. Тому, якщо з урахуванням обставин справи суд дійде 
висновку, що особа не довела свого виправлення, він вправі відмовити 
у достроковому знятті судимості. У випадках, передбачених ЗУпКВ, 
можливе зняття лише непогашеної судимості. Якщо буде встановлено, 
що вона вже погашена, то клопотання про її зняття залишається без 
розгляду, про що суддя виносить мотивовану постанову 1 . У разі 
набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні 
клопотання щодо зняття судимості розгляд повторного клопотання з 
цього ж питання може мати місце не раніше як через рік з дня 
винесення ухвали суду про відмову (Абз. 2 ч. 6 ст. 539 КПК України). 

З метою забезпечення правильного вирішення клопотання про 
дострокове зняття судимості суди вправі витребувати необхідні 
документи. Ними, зокрема, можуть бути: характеристики з місця 
проживання, роботи чи з органів, що здійснюють нагляд за особою, яка 
має судимість; копії вироків, судимість за якими не знята і не 
погашена; документи, що свідчать про підстави і час фактичного 
звільнення від покарання; дані про відшкодування заподіяної злочином 
шкоди.  

Відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК питання, які виникають під час та 
після виконання вироку вирішуються судом за клопотанням 
(поданням) прокурора, засудженого, його захисника, законного 
представника, органу або установи виконання покарань, а також інших 
осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом. 

Дострокове зняття судимості відповідно до ст. 91 чи ч. 3 ст. 108 
КК з повнолітньої особи, яка відбула покарання у виді обмеження або 
позбавлення волі, та з особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий 
злочин у віці до 18 років і відбула за нього покарання у виді 
позбавлення волі, можливе тільки після закінчення не менше ніж 
половини строку погашення судимості, передбаченого ст. 89 КК, і 
лише за умови, що судом буде встановлено, що ця особа зразковою 

                                                 
1 Про практику застосування судами України законодавства про погашення і 

зняття судимості : Постанова Пленум Верховного Суду України від 26 грудня 2003 
року № 16 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 9–11. 
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поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення. 
Це і є підставою для дострокового зняття судом судимості. У такому 
разі суддя виносить мотивовану ухвалу про дострокове зняття 
судимості з дотриманням вимог ст. 539 КПК.  

З урахуванням вищезгаданого зазначимо, що судимість може бути 
знята лише за таких умов: 1) особа відбула покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі; 2) спливло не менше 1/2 строку 
погашення судимості, зазначеного у ст. 89 КК; 3) зразковою 
поведінкою і сумлінним ставленням до праці особа довела своє 
виправлення1. 

Зняття судимості, як і її погашення, припиняє дію всіх її правових 
наслідків як загальноправового, так і кримінально-правового, але, як 
показало дослідження, не кримінально-виконавчого характеру. Крім 
того, гострою і не до кінця вирішеною залишається проблема 
співвідношення судимості з кримінальною реєстрацією. З погашенням 
або зняттям судимості особа, яка засуджувалася до певного покарання 
за вироком суду, повинна зніматися з офіційного обліку та реєстрації, і 
не повинно відбуватися нагадування про колишню її судимість. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте поняття судимості.  
2. Які часові межі судимості розглядаються в теорії кримінального 

права? 
3. Які обставини зумовлюють визнання особи такою, що не має 

судимості? 
4. Які кримінально-правові наслідки судимості передбачає КК 

України?  
5. Охарактеризуйте загальноправові наслідки судимості. 
6. Які кримінально-виконавчі наслідки судимості передбачені 

законодавством України?  
7. Дайте поняття погашення судимості. 
8. Охарактеризуйте загальні умови та строки погашення 

судимості. 
9. Охарактеризуйте умови та підстави зняття судимості, що 

передбачені КК України. 
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21.1. Поняття та мета примусових заходів медичного 
характеру 

Реалізації кримінальної відповідальності підлягає лише психічно 
здорова особа, яка може усвідомлювати фактичний характер 
вчинюваного діяння і здатна керувати своєю поведінкою. В іншому 
випадку, коли через психічний розлад здоров’я особа не може 
адекватно сприймати навколишню дійсність, застосування до неї 
покарання та інших засобів, що утворюють зміст кримінальної 
відповідальності, стає безглуздим і навіть шкідливим. З огляду на це 
соціально-виховний вплив така особа не сприймає, а стан її здоров’я 
може погіршитися. Водночас наявність в особи психічного 
захворювання вимагає застосування до неї заходів лікування, 
спрямованих на її одужання і запобігання вчиненню нових суспільно 
небезпечних діянь. На цій підставі ЗУпКВ передбачає можливість 
застосування до осіб, які страждають психічними чи іншими 
захворюваннями примусових заходів лікування. 

Проблемами кримінально-правового регулювання примусових 
заходів лікування займалися такі вчені, як: В. Д. Адаменко, 
Ю. М. Антонян, М. С. Алексєєв, С. В. Бородін, В. О. Глушков, 
В. П. Ємельянов, А. Ф. Зелінський, Г. Б. Калманов, В. М. Кудрявцев, 
В. В. Лень, Н. О. Мірошниченко, Р. І. Міхєєв, А. А. Музика, 
Г. В. Назаренко, Б. А. Протченко, І. С. Строгович, С. П. Щерба, 
С. С. Яценко та інші. 

Відповідно до ст. 92 КК України примусовими заходами 
медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, 
поміщення особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, що 
підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 
Кримінального кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її 
обов’язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільне 
небезпечних діянь. 

Примусові заходи медичного характеру не є складовою змісту 
кримінальної відповідальності. Не дивлячись на примусовий характер, 
вони є заходами лікування, а не покаранням і полягають в наданні 
особі, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, медичної допомоги. 
Примусові заходи медичного характеру не виражають негативної 
оцінки вчиненого з боку держави і не тягнуть судимість. У процесі 
їхньої реалізації особа піддається не каральному, а лікувальному 
впливу. При проведенні примусового лікування дозволено 
застосовувати лише методи діагностики, лікування та реабілітації, 
схвалені Міністерством охорони здоров’я. Вибір методів лікування 
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може бути обумовлений тільки клінічними показниками. На цій 
підставі примусові заходи медичного характеру визнаються 
самостійним кримінально-правовим засобом впливу примусово-
медичного характеру, що реалізується відносно осіб, які страждають 
певними психічними розладами і знаходяться в небезпечному для себе 
і оточуючих стані. Тому, справедливою є думка тих вчених, які 
вважають, що за своєю юридичною природою «заходи медичного 
характеру не є покаранням»1. 

Згідно зі ст. 93 КК примусові заходи медичного характеру можуть 
бути застосовані судом до осіб, які вчинили: 1) суспільно небезпечне 
діяння у стані неосудності. Такі особи не підлягають кримінальній 
відповідальності (ч. 2 ст. 19 КК); 2) злочин у стані обмеженої 
осудності. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності (ст. 20 
КК); 3) злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до 
постановлення вироку. Ці особи не підлягають покаранню, до них за 
призначенням суду можуть застосовуватися примусові заходи 
медичного характеру, а після одужання вони можуть підлягати 
покаранню (ч. 3 ст. 19 КК); 4) злочин у стані осудності, але захворіли 
на психічну хворобу під час відбування покарання. Такі особи можуть 
бути звільнені від подальшого відбування покарання і суд має право 
застосувати до них примусові заходи медичного характеру чи передати 
на піклування органів охорони здоров’я (п. 3 ч. 1 ст. 93 КК). У разі 
припинення примусових заходів лікування ці особи можуть підлягати 
подальшому відбуванню покарання (ч. 4 ст. 95 КК)2. 

У тому разі, якщо особа вчиняє суспільно небезпечне діяння у 
стані неосудності, вона не є суб’єктом злочину і відносно неї не може 
реалізовуватися кримінальна відповідальність. Однак факт заподіяння 
суспільно небезпечних наслідків свідчить про підвищену суспільну 
небезпеку хворого. Крім того, наявність хвороби вимагає здійснення 
над такими особами медичного спостереження. Завдяки цим 
обставинам до них, аж до видужання чи значного поліпшення стану 
здоров’я, можуть бути застосовані заходи медичного лікування. 

Якщо злочинне діяння вчинюється осудною особою, однак після 
його завершення вона починає страждати на психічний розлад, що 
обумовив настання неосудності, така особа не підлягає кримінальній 
відповідальності. Утім з урахуванням психічного стану хворого, суд 
може застосувати до нього примусові заходи медичного характеру. 
Встановивши, що після вчинення злочину в особи наступив психічний 
розлад, що робить неможливим призначення покарання чи його 

                                                 
1  Кримінальне право України: Загальна частина : підруч. / за ред. 

В. А. Клименка, М. І. Мельника. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Юридична 
думка, 2004. – С. 302; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 
України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 3-тє вид., перероб. та 
доповн. – К. : Атіка, 2004. – С. 196. 

2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид. – К., 2007. – С. 210. 
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виконання суд постановляє ухвалу про звільнення від покарання і 
застосування до неї примусових заходів лікування. 

Необхідно зазначити, що у разі припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру через видужання особи, яка 
вчинила злочини у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу 
до постановлення вироку, відповідно до ч. 4 ст. 95 КК така особа 
підлягає покаранню на загальних підставах, а особа, яка захворіла на 
психічну хворобу під час відбування покарання, може підлягати 
подальшому відбуванню покарання. 

Питання про те, що є змістом юридичного факта для застосування 
примусових заходів медичного характеру, в юридичній літературі є 
дискусійним. Одні автори під ним розуміють сукупність обставин, що 
визначають необхідність застосування (або незастосування) 
примусових заходів до особи, яка має психічну хворобу, що позбавляє 
її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 
ними, умови і порядок їх застосування 1 . Інші визначають його як 
сукупність обставин, необхідних для призначення примусових заходів 
медичного характеру психічно хворим особам, які вчинили злочинні чи 
суспільно небезпечні діяння2. Треті говорять про такий юридичний 
факт як про системне утворення, що складається з трьох умов: 
вчинення особою забороненого законом про кримінальну 
відповідальність діяння; наявність у неї психічного розладу, що 
виключає чи обмежує осудність; а також небезпека такого суб’єкта для 
оточуючих чи самого себе3. 

Окремі вчені розрізняють поняття підстави призначення й умови 
застосування примусових заходів медичного характеру, розуміючи під 
підставами призначення суспільну небезпеку особи, яка страждає 
психічними розладами, а під умовами застосування – вчинення особою 
суспільно небезпечного або злочинного діяння і наявність у неї 
психічного розладу здоров’я4.  

Чинний КК юридичним фактом для застосування примусових 
заходів медичного характеру визнає вчинення особою суспільно 
небезпечного діяння. Крім того, Пленум Верховного Суду України у 

                                                 
1 Шакаров Э. Т. Принудительные меры медицинского характера по делам о 

невменяемых : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / 
Э. Т. Шакаров. – Ташкент. 1989. – С. 14. 

2  Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / отв. ред. 
В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина. – М. : Наука, 1987. – С. 208. 

3  Колмаков П. А. Проблемы правового регулирования принудительных мер 
медицинского характера : автореф. дисс. на соискание уч. степ. канд. юрид. наук : 
спец. : 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право» / П. А. Колмаков. – Санкт-Петербург, 2000. – С. 24. 

4  Сабитов Р. А. Принудительные меры медицинского характера // 
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 
В. В. Мозякова. – М., 2002. – С. 168. 
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Постанові «Про практику застосування судами примусових заходів 
медичного характеру та примусового лікування» від 3 червня 2005 
року № 7 вказує, що «примусові заходи медичного характеру мають 
застосовуватися лише за наявності у справі обґрунтованого висновку 
експертів-психіатрів про те, що особа страждає на психічну хворобу чи 
має інший психічний розлад, які зумовлюють її неосудність або 
обмежену осудність і викликають потребу в застосуванні щодо неї 
таких заходів, а примусове лікування щодо осіб, які вчинили злочини 
та страждають на хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших 
осіб (ст. 96 КК), – висновку судово- медичної експертизи»1.  

Фактично погоджуючись з вищевказаною думкою, суспільну 
небезпеку психічно хворої особи, яка вчинила кримінально-
протиправне діяння, називають єдиним юридичним фактом для 
застосування примусових заходів медичного характеру 2 . Суспільна 
небезпека характеризується юридичним і медичним критерієм. 
Юридичний критерій охоплює тяжкість вчиненого суспільно 
небезпечного діяння, поведінка хворого до і після його вчинення, 
соціально-психологічні установки особи і т. п. Медичний критерій 
характеризується клінічною формою психічного захворювання, його 
глибиною і складністю, динамікою протікання хвороби тощо3. 

При визначенні суспільної небезпеки хворого враховуються 
клініко-психопатологічні ознаки (зокрема, маревні ідеї певного змісту, 
спрямовані проти конкретних осіб і такі, що супроводжуються 
афективною напруженістю з ідеями ревнощів, переслідування 
сексуального впливу, періодичні психотичні стани, що 
супроводжуються агресивністю тощо) і соціально-психологічні ознаки 
(ознаки соціальної дезадаптації, наявність кримінально протиправної 
поведінки до хвороби, схильність до асоціального впливу). 

У звичайному порядку психіатрична допомога може надаватися 
лише за згодою громадянина чи його законних представників. Однак 
факт учинення особою забороненого ЗУпКВ діяння свідчить про її 
небезпеку як для самого себе, так і для оточуючих, завдяки чому 
заходи лікування застосовуються в цьому випадку незалежно від згоди 
хворого. 

Відповідно до ст. 92 КК метою застосування примусових заходів 
медичного характеру є обов’язкове лікування особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 
передбаченого Особливою частиною КК, а також запобігання 

                                                 
1 Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру 

та примусового лікування : Постанова ПВСУ від 3 червня 2005 року № 7 // Вісник 
Верховного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 5–10. 

2  Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского характера : [учеб. 
пособ.] / Г. В. Назаренко. – М. : Дело, 2003. – С. 49. 

3 Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве России / 
А. Н. Батанов, А. И. Друзин, А. В. Рагулина [и др.]. – Ульяновск : УлГУ, 2002. – 
С. 73. 
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вчиненню нею нових посягань, передбачених законом про кримінальну 
відповідальність. 

Характерними ознаками примусових заходів медичного характеру 
є те, що вони: 1) призначаються судом; 2) є заходами державного 
примусу (ізоляції) психічно хворої людини в приміщенні 
стаціонарного психіатричного закладу, але такі заходи позбавлені 
властивостей, характерних для покарання; 3) спрямовані на 
обов’язкове лікування психічно хворої людини; 4) надають лікарям 
психіатричного закладу право проводити лікування особи за наявності 
у неї тяжкого психічного розладу незалежно від її згоди. При цьому під 
тяжким психічним розладом слід розуміти розлад психічної діяльності 
(затьмарення свідомості, порушення сприйняття мислення, волі, 
емоцій, інтелекту чи пам’яті), який позбавляє особу здатності 
адекватно усвідомлювати оточуючу дійсність, свій психічний стан і 
поведінку 1 ); 5) мають запобігти вчиненню психічно хворим нових 
суспільно небезпечних діянь2. 

З урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого, характеру 
та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, суд може 
застосувати один із чотирьох видів примусових заходів медичного 
характеру, передбачених ч. 1 ст. 94 КК. Якщо, незважаючи на 
наявність психічного розладу, особа, яка вчинила посягання у стані 
неосудності, не представляє небезпеки і не потребує надання 
психіатричної допомоги в примусовому порядку, примусові заходи 
медичного характеру не застосовуються. Установивши цю обставину, 
суд виносить постанову про припинення провадження по кримінальній 
справи і про відмову в застосуванні примусових заходів медичного 
характеру. При цьому згідно з ч. 6 ст. 94 КК суд може передати його на 
піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом. 

 
21.2. Види примусових заходів медичного характеру 
Залежно від психічного стану хворого ст. 94 КК передбачає 

чотири види примусових заходів медичного характеру: 1) надання 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; 
2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; 
3) госпіталізація до психіатричного закладу із посиленим наглядом; 
4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом. Ці 
види психіатричних закладів різняться між собою ступенем нагляду за 
поведінкою хворих і режимом обмежень такої поведінки3. 

Конкретний примусовий захід медичного характеру обирається 
судом залежно від: а) характеру та тяжкості психічного захворювання в 
особи; б) ступеня тяжкості суспільно небезпечного нею діяння; в) її 

                                                 
1 Див.: Частину 2 ст. 1 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22 

лютого 2000 року № 1489-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – 
№ 19. – Ст. 143. 

2 Див.: Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 318–319. 
3 Див.: Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 319. 
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ступеня суспільної небезпечності. Примусові заходи медичного 
характеру реалізуються у психіатричних закладах з відповідними 
умовами нагляду за наявності рішення суду та акта судово-
психіатричної експертизи (або акта психіатричного огляду засуджених) 
з відповідними висновками про характер та тяжкість психічного 
захворювання в особи, ступінь її суспільної небезпечності для себе або 
інших осіб за характером її захворювання і медичних підстав для 
застосування відповідного примусового заходу медичного характеру, а 
також документів, які посвідчують особу і місце проживання. 

Відповідно до Порядку застосування примусових заходів 
медичного характеру в психіатричних закладах до осіб, які хворі на 
психічні розлади, виділяються активний і пасивний типи суспільної 
небезпечності, які суб’єктивно характеризують учинене суспільно 
небезпечне діяння. Активний тип суспільної небезпечності 
спостерігається в осіб з такими психічними розладами: синдроми 
розладнаної свідомості, які супроводжуються тривогою, страхом, 
емоційним напруженням, збудженням рухливості (деліріозні розлади, 
сутінкові розлади свідомості, пароксизмальні психотичні стани тощо); 
психопатологічні синдроми із розгальмованістю статевого потягу; 
маячні ідеї певного змісту, скеровані проти конкретних осіб або 
організацій, які проявляються як на вербальному, так і дійовому рівні 
(ідеї переслідування, отруєння, оволодіння, стороннього впливу на 
мозок, статеві та інші органи тощо); психопатологічні синдроми з 
галюцинаторними проявами імперативного і страхітливого характеру; 
психопатологічні синдроми з маячними ідеями своєї особливої 
значущості і намірами або спробами у зв’язку з цим привернути до 
себе увагу суспільства через скоєння небезпечного діяння тощо. 
Пасивний тип суспільної небезпечності спостерігається в осіб з такими 
психічними розладами: синдроми розладнаної свідомості, які не 
супроводжуються тривогою, страхом, емоційним напруженням 
(аментивні, онейроїдні розлади тощо); синдроми постпсихотичного 
психічного дефекту як фіналу або як етапу перебігу психічної хвороби 
(за винятком психопатоподібного); синдроми недоумства різного 
походження; розумова відсталість без ознак виражених емоційно-
вольових розладів; психотичні стани з проявами підвищеної 
підкорюваності та здатності до навіювання1. 

Система примусових заходів медичного характеру, що 
встановлена ч. 1 ст. 94 КК України, дає можливість суду обрати такий 
його вид, який відповідає стану психічного захворювання особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння, а під час здійснення 
примусового лікування диференційовано підходити до проведення 
лікування та реабілітації хворих. 

                                                 
1 Див.: Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які 
страждають на психічні розлади : Наказ МОЗ України від 08.10.2001 року № 397 // 
Офіційний вісник України. – 2002. – № 10. – Ст. 493. 



 528 

Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому 
порядку. Цей вид примусових заходів медичного характеру, 
відповідно до ч. 2 ст. 94 КК, може бути призначений судом стосовно 
особи, яка страждає на психічні розлади і вчинила суспільно 
небезпечне діяння, якщо особа за станом свого психічного здоров’я не 
потребує госпіталізації до психіатричного закладу. Такі особи 
підлягають лікарському нагляду та лікуванню в амбулаторних 
психіатричних закладах. 

Складовими юридичного факту, за наявності яких призначаються 
особі заходи амбулаторної психіатричної допомоги, є: 1) вчинення 
діяння, що не представляє підвищеної суспільної небезпеки; 
2) здатність адекватно сприймати характер лікувальних процедур; 
3) відсутність схильності до вчинення антигромадських дій, а також 
наявність родичів чи інших осіб, згодних здійснювати контроль за 
поведінкою такої особи. 

Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним 
наглядом. Відповідно до ч. 3 ст. 94 КК цей вид примусових заходів 
медичного характеру може бути застосований судом щодо психічно 
хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого 
суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному 
закладі і лікування у примусовому порядку на загальних засадах або 
який перебував у минулому в психіатричному закладі (із суворим або 
посиленим наглядом), і при зміні його психічного стану, який привів 
до зниження суспільної небезпечності, унеможливив подальше 
лікування в раніше зазначених судом умовах стаціонару. До таких 
хворих відносяться особи з пасивним типом суспільної небезпечності. 

Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим 
наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який 
учинив суспільно небезпечне діяння, не пов’язане з посяганням на 
життя інших осіб і за своїм психічним станом не становить загрози для 
суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та 
лікування в умовах посиленого нагляду або який перебував у 
минулому в психіатричному закладі із суворим наглядом і при зміні 
його психічного стану, який привів до зниження його суспільної 
небезпечності, унеможливив подальше лікування в раніше зазначених 
судом умовах стаціонару. До таких хворих відносяться особи з 
пасивним або активним типами суспільної небезпечності. 

Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом 
може бути застосована судом щодо психічно хворих, які вчинили 
суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя інших 
осіб, а також які за своїм психічним станом і характером учиненого 
суспільно небезпечного діяння становлять особливу небезпеку для 
суспільства і потребують тримання у психіатричному закладі та 
лікування в умовах суворого нагляду. До таких хворих відносяться 
особи з активним типом суспільної небезпечності. 

Якщо суд установить, що дана особа вчинила суспільно 
небезпечне діяння в стані неосудності або обмеженої осудності, чи 
після вчинення злочину захворіла на психічну хворобу, яка виключає 
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застосування покарання, суд, якщо визнає за потрібне, виносить 
ухвалу, а суддя постанову про застосування до цієї особи примусових 
заходів медичного характеру з обов’язковим зазначенням їх виду. 

Розгляд кримінальних проваджень щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру відбувається на підставі ст.ст. 503–516 
глави 39 «Кримінальне провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру» КПК України. Обираючи конкретний 
вид ПЗМХ особам, визнаним неосудними, суд не визначає строків 
примусового лікування, що не залежить від строків покарання, 
передбачених законом за вчинене суспільно небезпечне діяння. Не 
будучи мірою покарання, примусове лікування не обмежується у 
судовому рішенні яким-небудь визначеним строком, оскільки 
неможливо заздалегідь установити, яку тривалість займе таке 
лікування 1 . На цій підставі ПЗМХ застосовуються до повного 
одужання особи чи стійкого поліпшення її стану. 

 
21.3. Продовження, зміна або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру 
Частина 1 ст. 95 КК України визначає, що продовження, зміна або 

припинення застосування примусових заходів медичного характеру 
здійснюється судом за заявою представника психіатричного закладу 
(лікаря-психіатра), який надає особі таку психіатричну допомогу, до 
якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує 
необхідність продовження, зміни або припинення застосування таких 
примусових заходів. 

Розгляд таких справ відбувається в порядку, передбаченому ст.ст. 
512–514 КПК. Зміна або припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру здійснюється, якщо особа, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння у стані неосудності, видужала або якщо внаслідок 
змін у стані її здоров’я відпала потреба в раніше застосовуваних 
заходах медичного характеру. Розгляд питання про продовження, зміну 
чи припинення застосування примусових заходів медичного характеру 
здійснюється за поданням представника медичного закладу (лікаря-
психіатра), де тримається дана особа, у передбаченому ст. 95 КК 
України та ст. 512 КПК України порядку. До подання додається 
висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідність 
продовження, зміни або припинення застосування таких примусових 
заходів. При цьому слід зазначити те, що продовжувати застосування 
всіх видів примусових заходів медичного характеру (у тому числі 
випадки надання особі амбулаторної психіатричної допомоги) можна 
кожного разу на строк, який не перевищує шість місяців. 

Комісія лікарів-психіатрів для вирішення питання про наявність 
підстав для звернення до суду із заявою про припинення або про зміну 

                                                 
1  Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с пьянством и 

алкоголизмом : [учебное пособие] / В. Б. Боровиков, В. А. Владимиров, 
С. И. Никулин. – М. : Изд-во МВШМ МВД СССР, 1988. – С. 23. 
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застосування такого заходу оглядає кожного хворого, до якого за 
рішенням суду застосовано примусові заходи медичного характеру, не 
рідше одного разу на шість місяців. У разі відсутності підстав для 
припинення або зміни застосування примусового заходу медичного 
характеру представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який 
надає особі таку психіатричну допомогу, направляє до суду заяву, до 
якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить 
обґрунтування про необхідність продовження застосування ПЗМХ. У 
разі необхідності продовження застосування примусового заходу 
медичного характеру понад шість місяців представник психіатричного 
закладу (лікар-психіатр), який надає особі таку психіатричну допомогу, 
повинен направити до суду за місцем знаходження психіатричного 
закладу заяву про продовження застосування ПЗМХ. До заяви 
додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить 
обґрунтування про необхідність продовження надання особі такої 
психіатричної допомоги. В подальшому продовження застосування 
примусового заходу медичного, характеру проводиться кожного разу 
на строк, який не може перевищувати шість місяців (ч. 2 ст. 95 КК). 

При вирішенні питання про можливість зміни чи скасування 
(припинення) примусових заходів медичного характеру, бажано 
використовувати принцип ступінчастості, що полягає в поступовій 
зміні виду примусових заходів від більш суворих до менш суворих. За 
змістом ст. 95 КК, ст. 19 Закону України «Про психіатричну допомогу» 
зміна примусового заходу медичного характеру може полягати лише в 
його пом’якшенні у зв’язку з поліпшенням психічного стану особи 
(наприклад, у переведенні її з психіатричного закладу з посиленим 
наглядом до закладу зі звичайним наглядом) чи у скороченні строку 
перебування у психіатричному закладі. 

Примусові заходи медичного характеру скасовуються 
(припиняються) в порядку, передбаченому статтями 512 і 514 КПК 
України, у зв’язку з одужанням особи чи зміною її психічного стану на 
такий, що не становить очевидної небезпеки для неї або інших осіб 
(статті 94, 95 КК). У разі покращення психічного стану особи, щодо 
якої застосовуються ПЗМХ, суд може постановити рішення про 
передачу такої особи на піклування родичам або опікунам з 
обов’язковим лікарським наглядом (ч. 6 ст. 94 КК). При цьому таке 
рішення є правом, а не обов’язком суду. 

Оскільки в законодавстві про психіатричну допомогу не 
передбачено такого виду діяльності психіатричних закладів охорони 
здоров’я, як обов’язковий лікарський нагляд за особами, переданими 
судом на піклування родичам або опікунам, а піклування охоплює 
обов’язок лікування підопічного (статті 55, 67 ЦК України), слід 
вважати, що у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 94 КК, обов’язок 
забезпечити такій особі психіатричний лікарський нагляд 
(амбулаторний чи в умовах стаціонару) покладається не на 
психіатричний заклад, а безпосередньо на родичів чи опікунів, а тому 
не є примусовим наданням психіатричної допомоги чи примусовим 
лікуванням.  
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У разі припинення застосування ПЗМХ через одужання особи, яка 
вчинила злочин у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до 
постановлення вироку, суд на підставі висновку комісії лікарів-
психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування примусових заходів 
медичного характеру і відновлює кримінальне провадження. Якщо на 
час розгляду питання про відновлення кримінального провадження 
закінчився строк давності притягнення до кримінальної 
відповідальності або прийнято закон, який усуває кримінальну 
відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, 
кримінальне провадження підлягає закриттю, якщо особа, щодо якої 
розглядається питання, не заперечує проти цього (ч. 4 ст. 515 КПК 
України). У разі припинення застосування примусових заходів 
медичного характеру через одужання особи, яка захворіла на психічну 
хворобу під час відбування покарання, суд постановляє ухвалу про 
відміну застосування ПЗМХ і про поновлення (якщо не закінчився 
строк давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК)) 
покарання винного. При цьому, згідно з ч. 4 ст. 84 КК України, час, 
протягом якого до осіб застосовувалися примусові заходи медичного 
характеру, зараховується в строк покарання за правилами, 
передбаченими в ч. 5 ст. 72 КК, а один день позбавлення волі дорівнює 
одному дню застосування примусових заходів медичного характеру. 

 
21.4. Примусове лікування 
Згідно зі ст. 96 КК, примусове лікування може бути застосовано 

судом, незалежно від призначеного покарання до осіб, які вчинили 
злочин та мають хворобу, яка становить небезпеку для здоров’я інших 
осіб. Отже, складовими юридичного факту для застосування 
примусового лікування у порядку ст. 96 є: а) наявність у суб’єкта 
злочину хвороби, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб; б) 
засудження такої особи до певного виду покарання. Застосовується 
примусове лікування за наявності всіх цих складових, що утворюють 
зміст юридичного факту. 

Проблема виникає саме у визначенні переліку хвороб, що 
становлять небезпеку для інших осіб. КК УРСР 1960 р. передбачав 
примусове лікування лише хронічних алкоголіків і наркоманів. КК 
України 2001 р. не конкретизує категорії осіб, до яких може бути 
застосоване примусове лікування. Але при цьому в ч. 1 ст. 96 КК 
вживається узагальнене поняття – особи, які мають хворобу, що 
становить небезпеку для здоров’я інших осіб. У частині 1 ст. 53 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 
19.11.1992 наголошується, що з метою охорони здоров’я населення 
органи і заклади охорони здоров’я зобов’язані здійснювати спеціальні 
заходи профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань 
(туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, лепра, 
хронічний алкоголізм, наркоманія), а також карантинних захворювань. 

Тобто, хронічний алкоголізм і наркоманія віднесені 
законодавством до соціально небезпечних захворювань, але це не є 
складовою юридичного факта для застосування примусового 
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лікування, передбаченого ст. 96 КК до осіб, які мають хворобу, що 
становить небезпеку для інших осіб, тому що ці хвороби, перш за все, 
становлять небезпеку для самих хворих і дійсно вважаються соціально 
небезпечними. Проведеним нами аналізом юридичної літератури та 
чинного законодавства України встановлена неможливість 
застосування цього виду лікування до наркозалежних осіб1, а також 
осіб, хворих на алкоголізм і токсикоманію, які вчинили злочини, разом 
з покаранням, що може бути призначене цим особам за його вчинення. 

Прийнятною є точка зору, згідно з якою особливо небезпечними 
(карантинними) є група інфекційних хвороб, яка характеризується 
високою заразливістю та летальністю: чума, холера, жовта гарячка, 
натуральна віспа, сибірка тощо2. Відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних 
захворювань, умови визнання особи хворою на інфекційну хворобу або 
носієм збудника інфекційної хвороби, протиепідемічні і карантинні 
правила встановлюються в порядку, визначеному законодавством 3 . 
Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та 
паразитарних хвороб людини і носійства збудників4 до них відносить 
такі захворювання як: чума; холера; натуральна віспа; жовта гарячка; 
синдром набутого імунодефіциту (СНІД); пастерельоз тощо. 

Крім того, ЗУпКВ розрізняє алкоголізм і наркоманію та хвороби, 
що становлять небезпеку для інших осіб (див.: п. 5 ч. 1 ст. 76 КК 
України). Тобто, ст. 96 Кримінального кодексу України, яка 
регламентує застосування примусового лікування до осіб, які вчинили 
злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для інших осіб, та 
інші положення ЗУпКВ і нормативно-правові акти, що регулюють 
примусове лікування, фактично унеможливлюють застосування цього 
кримінально-правового інституту до засуджених наркозалежних осіб5, 
а також осіб, хворих на алкоголізм і токсикоманію, які вчинили 
злочини. ПВСУ у п. 24 Постанови «Про практику застосування судами 
примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» 
від 3 червня 2005 р. № 7 зазначив, що, виходячи з комплексного 
аналізу норм законодавства України (зокрема, ст. 76 КК, ст. 53 Закону 
України «Основи законодавства України про охорону здоров’я») і 

                                                 
1  Митрофанов І. І. Окремі питання правового регулювання примусового 

лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини / І. І. Митрофанов // Юридична 
Україна. – 2005. – № 5. – С. 77–80. 

2  Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / 
відп. ред. С. С. Яценко. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К. : А.С.К., 2002. – С. 206. 

3 Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27 (05.07.94). – Ст. 218. 
4  Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – № 7: 

Законодавство про охорону здоров’я. – С. 175–178. 
5  Митрофанов І. І. Правове регулювання примусового лікування 

наркозалежних осіб, що вчинили злочини (порівняльний аспект) / 
І. І. Митрофанов // Юридична Україна. – 2006. – № 1. – С. 80. 
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положень міжнародно-правових актів, примусовому лікуванню на 
підставі ст. 96 КК підлягають незалежно від виду призначеного 
покарання лише особи, які вчинили злочини та страждають на хвороби, 
що становлять небезпеку для здоров’я інших осіб (алкоголізм та 
наркоманія до цих хвороб не належать, оскільки вони є соціально 
небезпечними захворюваннями). Тому сьогодні ст. 96 КК може 
застосовуватися на підставі сукупності юридичного і медичного 
критеріїв: а) наявність у діяннях винного ознак складу злочину; 
б) наявність у винного хвороби, що становить небезпеку для здоров’я 
інших осіб (перелік таких хвороб затверджений Наказом МОЗ України 
від 19.07.95 № 133).  

 
21.5. Спеціальна конфіскація 
Законом України № 222-VII від 18.04.2013 (в редакції Закону 

№ 1261-VII від 13.05.2014) до КК України була введена спеціальна 
конфіскація як інший засіб кримінально-правового характеру. 
Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному 
вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та 
іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення 
злочину, передбаченого ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації» та ст.ст. 364 «Зловживання владою або 
службовим становищем», 3641 «Зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 
організаційно-правової форми», 3652 «Зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги», 368 «Прийняття пропозиції, 
обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», 
3682 «Незаконне збагачення», 3683 «Підкуп службової особи 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми», 3684 «Підкуп особи, яка надає публічні послуги», 369 
«Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 
особі», Стаття 3692 «Зловживання впливом» розділу XVII Особливої 
частини КК України, або суспільно небезпечного діяння, що підпадає 
під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями. 

У кримінальному процесі правове регулювання процедури 
спеціальної конфіскації необхідне для вирішення долі речових доказів і 
документів (ст. 100 КПК України), що спричинило появу в юридичній 
літературі двох точок зору на юридичну природу спеціальної 
конфіскації майна. Так, одні вчені вважають, що вона має кримінально-
правовий характер, інші – що це захід кримінально-процесуального 
характеру. Однак учені першої групи не дійшли згоди щодо віднесення 
спеціальної конфіскації або до засобів безпеки, або до різновиду 
конфіскації майна як виду покарання 1 . Такий підхід до з’ясування 

                                                 
1 Докладно ці точки зору аналізуються у роботі О. Кондри (Див.: Кондра О. 

Проблеми правової природи «спеціальної конфіскації» у кримінально-правових 
санкціях / О. Кондра // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – 
Вип. 50. – С. 276–278).  
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сутності спеціальної конфіскації пов’язаний з дублюванням положень 
про юридичний факт для її реалізації у ст. 962 КК та ч. 9 ст. 100 КПК 
України.  

К. П. Задоя вважає, що на законодавчому рівні спеціальна 
конфіскація повинна бути змодельована як додаткове покарання, 
оскільки сама по собі вона не може забезпечити досягнення усіх цілей 
покарання, передбачених у ч. 2 ст. 50 КК, але в поєднанні з покаранням 
іншого виду може забезпечити їх реалізацію щодо конкретного 
засудженого 1 . Проте законодавець не розглядає спеціальну 
конфіскацію як вид покарання, тому й відніс її до інших засобів 
кримінально-правового характеру. КК України передбачає звичайну 
конфіскацію як вид покарання, яке є ні чим іншим як примусовим 
позбавленням засудженого належного йому на праві власності майна за 
вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів, тоді як спеціальна 
конфіскація спрямована на вилучення у засудженого та у інших осіб 
майна, здобутого злочинним шляхом, право власності на яке у винного 
не має підстав для набуття, що пов’язано з незаконним джерелом 
походження такого майна. 

Відповідно до ч. 1 ст. 962 КК України спеціальна конфіскація 
застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані 
внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 
злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або 
винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що 
повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не 
встановлено, – переходять у власність держави; 4) були підшукані, 
виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя 
вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному 
володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне 
використання. 

Виходячи з положень ч. 1 ст. 961 КК, спеціальна конфісуація 
встановлена за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 та ст.ст. 364, 
3641, 3652, 368–3692 КК України. Разом з тим, у санкціях статей 
Особливої частини КК України передбачена конфіскація майна, що 
використовувалось як знаряддя вчинення злочину, було його 
предметом, чи майна, яке обмежено в цивільному обігу. Окремі норми 
Особливої частини КК України, наприклад, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 332, 
поруч зі спеціальною конфіскацією вказаного майна одночасно містять 
у своїх санкціях і звичайну конфіскацію майна засудженого як вид 
покарання. Проте у вказаних прикладах конфіскація майна стосується 
засудженого, а при застосуванні спеціальної конфіскації може 
вилучатися і майно третіх осіб, у яких воно перебуває, чи яким воно 
належить на праві власності. Тобто спеціальній конфіскації підлягають 

                                                 
1  Задоя К. П. Нормативне (законодавче) вирішення питання про юридичну 

природу спеціальної конфіскації майна de lege ferenda / К. П. Задоя // Вісник Вищої 
ради юстиції. – 2012. – № 2 (10). – С. 76–86. 
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предмети, засоби та знаряддя вчинення злочину незалежно від того, 
належать вони засудженому чи іншій особі, яка може бути й невинною 
у вчиненні злочину.  

У разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у п. 1 ч. 1 
ст. 962 КК України, були повністю або частково перетворені в інше 
майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково 
перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого 
майна, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 962 КК України, на момент прийняття 
судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх 
використання або неможливості виділення з набутого законним 
шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить 
рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого 
майна. 

Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не 
підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку з недосягненням віку, 
з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, 
або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з 
підстав, передбачених КК України, крім звільнення від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Це створює 
підстави для реалізації розглядуваного засобу кримінально-правового 
впливу на осіб, які ні за яких умов не можуть бути визнані суб’єктами 
злочину. 

У ч. 4 ст. 962 КК України визначено, що гроші, цінності та інше 
майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин або 
суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, 
передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, 
підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, 
знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок 
вчинення злочину, передбаченого ст. 354 та ст.ст. 364, 3641, 3652, 368–
3692 розділу XVII Особливої частини КК України, або суспільно 
небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
зазначеними статтями. 

Відповідно до ч 10 ст. 100 КПК України під час вирішення 
питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене 
питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику 
(законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації 
здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною 
обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей 
та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або 
використання. У разі відсутності у винної особи майна, на яке може 
бути звернене стягнення, крім майна, яке підлягає спеціальній 
конфіскації, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, 
відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого 
майна, а частина, що залишилася, переходить у власність держави.  

У разі якщо власник (законний володілець) грошей, цінностей та 
іншого майна, зазначених у п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України, був 
встановлений після застосування спеціальної конфіскації та не знав і не 
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міг знати про їх незаконне використання, він має право вимагати 
повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, 
отриманих від реалізації такого майна. Наприклад, якщо власник 
автомобіля не знав, що особа, якій він довірив керування, використала 
його автомобіль при вчиненні злочину, для збереження свого майна 
повинен довести, що він не знав і не міг знати, що автомобіль буде 
використано саме так, маючи при цьому, в кращому випадку, статус 
свідка у кримінальному провадженні. При цьому спір про належність 
речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку цивільного 
судочинства.  

Частина 5 ст. 962 КК України встановлює правило, згідно з яким 
спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та 
іншого майна, зазначених у цій статті, які згідно із законом підлягають 
поверненню власнику (законному володільцю) або призначені для 
відшкодування шкоди, завданої злочином. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке примусові заходи медичного характеру? 
2. Що є метою примусових заходів медичного характеру? 
3. Охарактеризуйте юридичну природу примусових заходів 

медичного характеру та визначте їх місце в системі кримінально-
правових засобів впливу? 

4. До яких осіб застосовуються примусові заходи медичного 
характеру? 

5. Дайте характеристику окремим видам примусових заходів 
медичного характеру. 

6. Які особливості застосування окремих видів примусових 
заходів медичного характеру передбачені КК України? 

7. Які підстави продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру встановлені КК України? 

8. Дайте кримінально-правову характеристику примусового 
лікування. 

9. До яких осіб може бути застосоване примусове лікування? 
10. Вкажіть, який зміст примусового лікування закріплений у КК 

України?  
11. У чому полягає проблема регулювання примусове лікування 

осіб, які вчинили злочини? 
12. Дайте визначення спеціальної конфіскації майна як іншого 

засобу кримінально-правового характеру. 
13. Що є юридичним фактом для застосування спеціальної 

конфіскації? 
14. Яке майно підлягає спеціальній конфіскації? 
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ТЕМА 22 Заходи кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб 

22.1. Поняття та мета заходів кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб. 
22.2. Види заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних 
осіб. 
22.3. Юридичні факти для реалізації заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб. 
22.4. Юридичні факти для звільнення від заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб. 
 

22.1. Поняття та мета заходів кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб 

В Україні останнім часом значно зросла кількість злочинів, 
учинених в інтересах або з використанням юридичних осіб. 
Поширеність цього явища дозволяє констатувати, що сьогодні 
сформувався новий вид кримінальної активності – злочинність 
юридичних осіб («злочинність корпорацій» або «корпоративна 
злочинність»). Цей вид злочинності є реальною загрозою основам 
національної безпеки України, в тому числі її економічній складовій, а 
також інтересам сумлінних учасників цивільно-правових і госпорсько-
правових відносин та економічного обігу в цілому. Крім того, 
злочинність юридичних осіб сприяє підвищенню рівня 
криміногенності суспільства, зокрема спричиняє або створює умови 
для розвитку таких небезпечних соціальних явищ, як корупція 
(особливий її вид – корпоративна корупція, тобто незаконна 
корисливомотивована діяльність державних службовців в інтересах 
юридичних осіб), екологічна злочинність, фінансування тероризму й 
організованої злочинності. 

Складна структура управління в державі та в юридичних особах 
не тільки ускладнює, але й іноді унеможливлює ідентифікацію осіб, які 
дійсно причетні до вчинення злочинів. Навіть у тому разі, якщо 
виявляється можливим визначити службову особу, відповідальну за 
вчинення правопорушення, доказування причетності вищого 
керівництва до правопорушення може виявитися неможливим. Більше 
того, кожне окреме правопорушення може бути результатом окремих 
рішень, дій або бездіяльності різних осіб, хоча вони й відповідають 
загальній атмосфері, створюваної керівництвом юридичної особи. У 
таких випадках притягнення до відповідальності окремої особи може 
виявитися неможливим, але навіть якщо це й удасться, 
відповідальність може в різному ступені поширюватися й на інших 
осіб. У зв’язку з цим застосування заходів державного примису до 
окремої особи може виявитися недостатньо ефективним для 
запобігання здійсненню юридичною особою правопорушень і не 
змусить правління юридичної особи або її членів реорганізувати 
систему контролю. Для подолання цих проблем законодавці в багатьох 
європейських країнах розробили та прийняли норми, які містять 
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юридичні факти для реалізації кримінальної відповідальності 
юридичних осіб1. 

Проблеми кримінальної відповідальності юридичнх осіб не є 
новими для кримінально-правової науки. Особливо обговорюваними 
вони стали сьогодні, оскільки отримали часткової легаціїї та вирішення 
в чинному ЗУпКВ. До дускусій щодо кримінальної відповідальності 
юридичнх осіб приєдналися такі вчені, як: Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 
В. К. Грищук, Л. Д. Єрмакова, С. Г. Келіна, Т. В. Кондрашова, 
Н. Ф. Кузнєцова, О. С. Нікіфоров, Р. І. Михєєв, А. В. Наумов, 
М. І. Панов, Л. К. Савюк, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій, П. Л. Фріс, 
І. І. Чугуников та інші. 

До КК України на виконання зобов’язань, взятих на себе 
Україною у зв’язку з участю й ратифікацією положень Кримінальної 
конвенції про боротьбу з корупцією2, а також Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй проти корупції 3 , введений Розділ XVІ1 «Заходи 
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб»4. До цього 
розділу відразу ж були внесені зміни Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 
антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 
13.05.2014 № 1261-VII, збільшивши перелік злочинів, за вчинення яких 
можна застосувати засоби кримінально-правового впливу на 
юридичних осіб. 

У нормах цього розділу визначений вичерпний перелік злочинів, 
за вчинення яких можуть бути застосовані розглядувані засоби, види 
засобів кримінально-правового характеру, загальні правила їхнього 
застосування та підстави звільнення юридичної особи від їхнього 
застосування. Тобто український законодавець фактично визнав 
юридичні особи «суб’єктом» реалізації кримінальної відповідальності 
за вчинення їхньою уповноваженою особою: 1) від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 209, 306, 

                                                 
1  Див.: Смольянинов Е. С. Уголовно-правовые средства борьбы с 

преступлениями, совершаемыми с использованием организационно-правовых 
форм юридического лица : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. юрид. наук : 
спец. : 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право / Е. С. Смольянинов. – М., 2000. – 20 с. 

2 Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією : Закон 
України від 18.10.2006 № 252-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 
№ 50. – Ст. 497. 

3 Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції : 
Закон України від 18.10.2006 № 251-V // Відомості Верховної Ради України. – 
2006. – № 50. – Ст. 496. 

4 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 
стосовно відповідальності юридичних осіб : Закон України від 23.05.2013 № 314-
VII // Офіційний вісник України. – 2013. – № 47. – Ст. 1686. 
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ч. 1 і 2 ст. 3683, ч. 1 і 2 ст. 3684, ст.ст. 369, 3692 КК України; 
2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу 
законом або установчими документами юридичної особи обов’язків 
щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення 
будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст. 209, 306, ч. 1 і 2 ст. 3683, 
ч. 1 і 2 ст. 3684, ст.ст. 369, 3692 КК України; 3) від імені юридичної 
особи будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 258–2585 КК 
України; 4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 109, 
110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК 
України. 

Формально юридично законодавець не вийшов за рамки Конвенції 
ООН проти корупції і Кримінально-правової конвенції про боротьбу з 
корупцією. Так, стаття 26 Конвенції ООН проти корупції встановлює 
правило, згідно з яким кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, 
які, з урахуванням її принципів права, можуть бути необхідними для 
встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у злочинах 
(підкуп національних публічних посадових осіб (ст. 15); підкуп 
іноземних публічних посадових осіб і посадових осіб публічних 
міжнародних організацій (ст. 16); розкрадання, неправомірне 
присвоєння або інше нецільове використання майна публічною 
посадовою особою (ст. 17); зловживання впливом з корисливою метою 
(ст. 18); зловживання службовим становищем (ст. 19); незаконне 
збагачення (ст. 20); підкуп у приватному секторі (ст. 21); розкрадання 
майна в приватному секторі (ст. 22); відмивання доходів від злочинів 
(ст. 23), визнаних такими відповідно до зазначеної Конвенції. За умови 
дотримання принципів права Держави-учасниці відповідальність 
юридичних осіб може бути кримінальною, цивільно-правовою або 
адміністративною. Притягнення до такої відповідальності не заперечує 
кримінальної відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини. 
Кожна Держава-учасниця зокрема забезпечує застосування щодо 
юридичних осіб, що притягуються до відповідальності відповідно до 
статті 26 Конвенції ООН проти корупції, ефективних, домірних і таких, 
що здійснюють стримувальний вплив, кримінально-правових або 
некаральних санкцій, включаючи грошові санкції1. 

Проте аналіз змін, внесених до ЗУпКВ, свідчить про те, що 
законодавець вводить інститут юридичної особи і не як суб’єкта 
кримінальної відповідальності, і не як суб’єкта злочину. Так, 
Б. В. Волженкін відзначає, що «доцільно розрізняти суб’єкта злочину і 
суб’єкта кримінальної відповідальності. Злочин як суспільно 
небезпечне протиправне і винне діяння може вчинити тільки фізична 
особа, яка наділена свідомістю і волею. Саме таке діяння, що містить 
всі ознаки відповідного складу злочину, є підставою кримінальної 
відповідальності. А нести кримінальну відповідальність за такі діяння 

                                                 
1  Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (укр/рос) від 

31.10.2003 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 10. – № 44. – Ст. 506. 
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могли б не тільки фізичні особи, але й за певних умов і юридичні 
особи»1.  

О. С. Нікіфоров вказує на те, що інститут кримінальної 
відповідальності юридичної особи у його сучасному вигляді, тобто 
протягом останніх 100–150 років, є спробою держави посилити 
контроль над негативними наслідками, зокрема ділової активності 
великих корпорацій. Саме у цей період досить різко проявляється 
тенденція великого бізнесу до монополізації та ігнорування у окремих 
випадках інтересів споживачів і суспільства. Цивільно-правових та 
адміністративних санкцій виявилось недостатньо2.  

С. Г. Келіна зазначає, що шкода, яку спричиняють юридичні особи 
при вчиненні ними, наприклад, екологічних злочинів дуже часто не 
збігається з тими санкціями, які застосовуються до них у рамках інших 
видів юридичної відповідальності, а також і з розміром покарань, які 
можуть застосовуватися до фізичної особи за даний вид злочину. Крім 
того, на практиці дуже часто трапляються випадки об’єктивного 
інкримінування, а притягнення фізичної особи до відповідальності 
часто не змінює ситуацію, оскільки злочинна діяльність організації 
продовжує мати місце3.  

О. Е. Радутний вказує на віртуальний характер кримінальної 
відповідальності юридичних осіб, як умовного утворення, яким є 
юридична особа. Таку відповідальність, на його думку, слід розглядати 
виключно як додатковий аргумент у досягненні справедливості та 
відновлення стану захищеності. Вона має відбуватися тільки за умови 
преюдиції у вигляді кримінальної відповідальності конкретної фізичної 
особи (посадовця, службової особи, або іншого уповноваженого 
представника юридичної особи). Тобто, якщо за конкретний злочин 
буде притягнуто до кримінальної відповідальності конкретну фізичну 
особу, яка репрезентує юридичну особу, та обвинувальний вирок щодо 
неї набрав законної сили, тільки тоді можливо порушувати питання 
про притягнення певної юридичної особи до кримінальної 
відповідальності. Але не навпаки4. 

Віртуальність характеру кримінальної відповідальності 
юридичних осіб повязана з абстрактністю самої юридичної особи. 
Згідно зі ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена 
і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа 

                                                 
1 Уголовная ответственность юридических лиц / Б. В. Волженкин. – С.-Пб. : 

Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генпрокуратуры РФ, 1998. – С. 21. 
2  Никифоров А. С. Юридическое лицо как субъект преступления / 

А. С. Никифоров // Государство и право. – 2000. – № 8. – С. 22. 
3 Шеховцова Л. І. Про доцільність встановлення кримінальної відповідальності 

юридичних осіб (досвід іноземних держав) / Я. О. Сидоров, Л. І. Шеховцова // 
Право і безпека. – 2010. – № 3. – С. 186–189. 

4 Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність юридичної особи – крок до 
закріплення віртуальності життєвого простору / О. Е. Радутний // Теорія і практика 
правознавства. – 2011. – № 1. – С. 164–170. 
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наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути 
позивачем та відповідачем у суді. Юридична особа здатна мати такі ж 
цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична 
особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині 
(ч. 1 ст. 91 ЦК України). Тобто, юридична особа вправі від свого імені 
набувати і здійснювати надані їй законом права, нести обов’язки, бути 
позивачем і відповідачем у суді. Юридична особа набуває цивільних 
прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно 
до установчих документів та закону (ч. 1 ст. 92 ЦК України). У 
випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати 
цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через своїх учасників. 
(ч. 2 ст. 92 ЦК України). З цього випливає, що юридична особа без 
діяльнісного компонента своїх органів управління і учасників, тобто 
активних людей, не може вчиняти ніяких дій (у тому числі 
кримінально караних діянь) самостійно. Зазначена обставина 
необхідно враховувати при визначенні юридичної особи як суб’єкта 
злочину і суб’єкта кримінальної відповідальності. 

Для реалізації кримінальної відповідальності відносно юридичної 
особи вона повинна наділятися такими юридичними властивостями, як 
кримінальна правоздатність і кримінальна дієздатність, що настають 
одночасно на відміну від фізичних осіб, у яких кримінальна 
праводієздатність (правосуб’єктність) настає з певного віку, 
установленого ст. 22 КК України. Правосуб’єктність як єдина 
юридична властивість юридичної особи виникає з моменту її 
державної реєстрації і реалізується органом, що діє відповідно до 
установчих документів і закону. 

Враховуючи вищезгадане, за певних умов юридичну особу можна 
визнати суб’єктом кримінально-правового впливу. Невипадково у 
достатній кількості держав не тільки англо-американської (США, 
Великобританія, Канада), традиційної (КНР), але й континентальної 
правової системи (Нідерланди, Франція, Данія, Швейцарія, Бельгія, 
Румунія, Словенія, Молдова та ін.) передбачається можливість 
кримінальної відповідальності юридичних осіб. У окремих країнах 
(Австрія, Іспанія, Мексика) має місце і квазікримінальна 
відповідальність юридичних осіб. У Примірному кримінальному 
кодексі США1, який було рекомен-довано як зразок для прийняття 
кримінальних кодексів окремих штатів, про відповідальність 
корпорацій та осіб, які діють в їхніх інтересах, йдеться про те, що 
корпорації можуть бути засуджені за діяння, які полягають у 
невиконанні покладених законом на корпорації спеціальних обов’язків 
щодо вчинення позитивних дій. Корпорація може нести 
відповідальність за діяння своїх агентів (директор, посадова особа, 
службовець, особа, яка працює за наймом, або інша особа, яка 

                                                 
1  Примерный уголовный кодекс (США). Официальный проект Института 

американского права / под ред. Б. С. Никифорова ; пер. с англ. А. С. Никифорова. – 
М.: Прогресс, 1969. – 303 с. 
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уповноважена діяти в інтересах корпорації), що вчинені останніми в 
межах своєї службової компетенції та в інтересах корпорації, яка 
обов’язково мала отримати вигоду в результаті таких дій1. 

Певні види діяльності (у тому числі злочинної) фізична особа в 
принципі не в змозі здійснити без використання юридичної особи. Це 
види діяльності, що вимагають ліцензування, зовнішньо-економічна, 
банківська діяльність, здійснення якої можливо тільки юридичною 
особою і т.д. Від імені юридичної особи відкриваються рахунки в 
банках, здійснюються фінансові операції, переводяться кошти, а коли 
про злочинну діяльність стає відомо уповноваженим особам, то 
відповідальність несе тільки фізична особа, у той час як юридична 
особа продовжує існування і свою негативну діяльність. Відсутність же 
засобів кримінально-правового впливу відносно юридичної особи, 
причетної до здійснення злочину, також не дозволяє повноцінно 
протидіяти кримінальній активності.  

Отже, можна констатувати, що через засоби кримінально-
правового характеру має реалізовуватися кримінальна відповіда-
льність щодо юридичних осіб задля впливу на діяльність таких осіб, 
щоб змусити їх виконувати безпосередні приписи закону, що 
встановлюють обов’язок або заборону на здійснення певних дій. 
Застосування вказаних засобів має унеможливити здійснення 
діяльності, що не відповідає установчим документам або оголошеним 
цілям юридичної особи, та діянь, які заподіюють шкоду або створюють 
загрозу заподіяння шкоди особі, суспільству або державі, що 
вчиняються від імені або в інтересах даної юридичної особи або 
дозволяються, санкціонуються, схвалюються чи використовуються 
органом або особою, яка виконує функції управління юридичною 
особою. 

 
22.2. Види заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб 
Стаття 966 КК України встановлює вичерпний перелік засобів 

кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних 
осіб. Так, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі 
засоби кримінально-правового характеру: 1) штраф; 2) конфіскація 
майна; 3) ліквідація. До юридичних осіб штраф і ліквідація можуть 
застосовуватися лише як основні засоби кримінально-правового 
впливу, а конфіскація майна – лише як додатковий. Однак закон, на 
жаль, не визначає поняття зазначених засобів і мети їхнього 
застосування, а ними повинні визнаватися припинення (призупинення) 
діяльності юридичних осіб, що становлять соціальну небезпеку для 
особи, суспільства і держави, а також відшкодування заподіяної 
злочином шкоди. Тому в цей перелік необґрунтовано не включений 
такий засіб кримінально-правового впливу, як заборона займатися 

                                                 
1 Підлісний Є. Компанія – злочинець / Є. Підлісний // Юрист. – 2009. – № 1–2. – 

C. 46. 
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певним видом діяльності. Крім того, слід внести до цієї системи такий 
вид кримінально-правового засобу впливу на юридичних осіб, як 
відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому, що може 
застосовуватися на додаток до основного засобу впливу.  

Відповідно до ст. 967 КК України суд може застосувати до 
юридичної особи штраф як грошова сума, що сплачується юридичною 
особою на підставі судового рішення, виходячи з двократного розміру 
незаконно одержаної неправомірної вигоди. Тобто, розмір штрафу не 
залежить від ступеня тяжкості злочину, встановленої ст. 12 КК 
України. Проте відповідно до ч. 2 ст. 967 КК України у разі, якщо 
неправомірну вигоду не було одержано, або її розмір неможливо 
обчислити, суд, залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого 
уповноваженою особою юридичної особи, застосовує штраф у таких 
розмірах: 1) за злочин невеликої тяжкості – від п’яти тисяч до десяти 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ); 
2) за злочин середньої тяжкості – від десяти тисяч до двадцяти тисяч 
НМДГ; 3) за тяжкий злочин – від двадцяти тисяч до п’ятдесяти тисяч 
НМДГ; 4) за особливо тяжкий злочин – від п’ятдесяти тисяч до 
сімдесяти п’яти тисяч НМДГ. 

Такий підхід законодавця пояснюється тим, що розмір штрафу має 
відповідати суспільній небезпеці вчиненого злочину, виходячи з вимог 
принципу справедливості в кримінальному праві. Розмір штрафу 
зводить вчинений злочин у розряд невигідного для самого злочинця. У 
цьому випадку штраф розглядається не як форма відшкодування 
заподіяної шкоди, а вид кримінально-правового засобу впливу на 
юридичних осіб, що повинний відповідати розміру заподіяної шкоди, а 
також характеру і суспільній небезпеці злочину. Однак не завжди 
фінансове становище юридичної особи може дозволити їй нести тягар 
штрафних санкцій, тому закон передбачив положення відповідно до 
якого з урахуванням майнового стану юридичної особи суд може 
призначити штраф із розстрочкою виплати певними частинами 
строком до трьох років (ч. 3 ст. 967 КК України). 

Конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні у 
власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у 
разі ліквідації юридичної особи згідно з КК (ст. 968 КК України). При 
цьому конфіскації підлягає будь-як майно поза залежністю його зв’язку 
зі злочинним діянням. Слово «застосовується» у ст. 969 КК України, на 
відміну від словосполучення «може бути застосоване», означає ледве 
не обов’язок суду в кожному випадку накладення на юридичну особу 
такого засобу, як ліквідація, призначати конфіскацію майна юридичної 
особи. Правове регулювання конфіскації майна свідчить про значне 
розширення кордонів обмеження майнових прав юридичної особи і її 
кредиторів – законодавець не вказує мети конфіскації майна. Разом з 
тим вона застосовується разом з ліквідацією, коли вчинений злочин 
терористичної спрямованості. У цьому випадку конфіскація грошей, 
цінностей, іншого майна, використовуваних чи призначених для 
здійснення терористичної діяльності і фінансування тероризму 
належить до заходів безпеки, що має на меті досягнення соціальної 
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справедливості, усунення небезпеки і (чи) запобігання вчиненню нових 
злочинів. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі 
вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, 
передбачених ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258–2585, 436, 
437, 438, 442, 444, 447 КК (ст. 969 КК України). Ліквідація юридичної 
особи здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців». 
Порядок ліквідації юридичної особи передбачений і Цивільним 
кодексом України, його норми передбачають з дати внесення в Єдиний 
державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців запису 
про рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або 
уповноваженого ними органа з приводу ліквідації юридичної особи 
створення ліквідаційної комісії (ліквідатора) (ст. 111 ЦК України). 
Стаття 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і 
фізичних осіб-підприємців» установлює порядок державної реєстрації 
припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не 
пов’язано з банкрутством юридичної особи. Так, суд, що ухвалив 
рішення щодо припинення юридичної особи, яке не пов’язано з 
банкрутством юридичної особи, у день набрання таким рішенням 
законної сили направляє його копію державному реєстратору за 
місцезнаходженням юридичної особи для внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про судове рішення. Дата надходження 
відповідного судового рішення вноситься державним реєстратором до 
журналу обліку реєстраційних дій. Державний реєстратор повинний не 
пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового 
рішення з приводу припинення юридичної особи, що не пов’язано з 
банкрутством юридичної особи, внести до Єдиного державного 
реєстру запис щодо цього судового рішення і у той же день повідомити 
органи статистики, доходів і зборів, Пенсійний фонд України, 
Національну комісію з цінних паперів і фондового ринку і юридичній 
особі, щодо якої було ухвалено судове рішення, про внесення до 
Єдиного державного реєстру такого запису. Суд призначає в рішенні з 
приводу припинення юридичної особи у зв’язку з його ліквідацією 
комісію з припинення (ліквідаційну комісію) і встановлює термін і 
порядок її роботи. Державний реєстратор вносить до Єдиного 
державного реєстру запис про призначення комісії з припинення 
(ліквідаційної комісії) не пізніше наступного робочого дня з дати 
надходження відповідного рішення. У випадку, якщо в судовому 
рішенні з приводу припинення юридичної особи у зв’язку з його 
ліквідацією не призначена комісія з припинення (ліквідаційна комісія), 
державний реєстратор не пізніше трьох робочих днів від дати 
надходження такого судового рішення вносить до Єдиного державного 
реєстру запис, у якому вказує як главу комісії з припинення 
(ліквідаційної  комісії) юридичної особи керівника органа управління 
чи особу, яка відповідно до відомостей, внесених до Єдиного 
державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без доручення, якщо інше не встановлено судовим 
рішенням. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з 
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дати внесення до Єдиного державного реєстру запису, у якому 
керівник органа управління чи засновник (учасник) юридичної особи 
зазначений як глава комісії з припинення (ліквідаційної комісії) 
юридичної особи зобов’язаний надіслати такому керівнику органа 
управління чи засновнику (учаснику) юридичної особи, а також суду, 
що ухвалив рішення з приводу припинення юридичної особи у зв’язку 
з його ліквідацією відповідне повідомлення. 

Примусова ліквідація юридичних осіб є засобом кримінального 
правового впливу і полягає в припиненні його діяльності без переходу 
її прав і обов’язків у порядку правонаступництва до інших осіб. 
Оскільки права та обов’язки юридичної особи не переходять до 
правонаступників, завдання забезпечення прав і інтересів кредиторів 
(інших учасників цивільного обігу) набуває особливої важливості, 
тому закон установлює спеціальний порядок ліквідації юридичної 
особи.  

 
22.3. Юридичні факти для реалізації заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб 
Український законодавець формулює юридичний факт для 

реалізації заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних 
осіб, використовуючи загальну конструкцію щодо підстави 
кримінальної відповідальності. Таким фактом є вчинення 
уповноженою особою юридичної особи діяння, яке містить склад 
вказаного у ст. 963 КК України злочину. При цьому під 
уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових 
осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, 
установчих документів юридичної особи чи договору мають право 
діяти від імені юридичної особи.  

Відповідно до ст. 963 КК України підставами для застосування до 
юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: 

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст. 209, 
306, ч. 1 і 2 ст. 3683, ч. 1 і 2 ст. 3684, ст.ст. 369, 3692 КК України;  

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену 
особу законом або установчими документами юридичної особи 
обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело 
до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст. 209, 306, ч. 1 
і 2 ст. 3683, ч. 1 і 2 ст. 3684, ст.ст. 369, 3692 КК України;  

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи 
будь-якого із злочинів, передбачених ст.ст. 258–2585 КК України;  

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах 
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 109, 
110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК 
України. 

У примітки 2 законодавець розкриває зміст формулювання 
«вчиненння певного злочину в інтересах юридичної особи». Так, 
злочини, передбачені ст.ст. 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 
306, ч. 1 і 2 ст. 3683, ч. 1 і 2 ст. 3684, ст.ст. 369, 3692, 436–438, 442, 444, 

 547 

447 КК України, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, 
якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або 
створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на 
ухилення від передбаченої законом відповідальності. 

Заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані 
до юридичної особи у разі неналежної (навіть незлочинної) діяльності 
останньої у сфері протидії корупції, якщо умислом уповноваженої 
особи не охоплювалася можливість і факт здійснення іншими особами 
зазначених вище злочинів. Посилаючись на незабезпечення виконання 
обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, які покладені 
на уповноважену особу законом або установчими документами 
юридичної особи, у законі не розкривається зміст відповідних 
обов’язків. При цьому ст. 141 Закону України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» 1  зобов’язує юридичних осіб забезпечувати 
«розроблення та вжиття заходів із запобігання корупції, які є 
необхідними та обґрунтованими для запобігання корупції у діяльності 
юридичної особи та заохочення її працівників діяти відповідно до 
закону, нормативно-правових актів та встановлених підприємством 
правил та процедур щодо виявлення та запобігання корупції у 
діяльності юридичної особи». 

Певним підгрунтям для розробки юридичною особою заходів із 
запобігання корупції можуть бути положення законопроекту, які, 
проте, не ввійшли в остаточний текст прийнятого Закону. Такими 
заходами, зокрема можуть бути такі дії: 1) встановлення на 
підприємстві правил і процедур з виявлення і запобігання корупції в 
діяльності юридичної особи, розробка рекомендацій з їхнього 
застосування, установлення правил етичної поведінки працівників 
юридичної особи, створення умов для конфіденційних повідомлень про 
їх порушення; 2) визначення осіб, відповідальних за дотримання таких 
правил і процедур та надання періодичних звітів за результатами 
моніторингу власнику/власникам або визначеним ним/ними 
уповноваженим особам юридичної особи; 3) здійснення власником або 
визначеним ним особою належного нагляду і контролю за 
дотриманням правил і процедур щодо виявлення та запобігання 
корупції в діяльності юридичної особи; проведення періодичного 
навчання осіб, відповідальних за моніторинг дотримання правил і 
процедур щодо виявлення та запобігання корупції; 4) Проведення 
періодичної оцінки ефективності застосування правил і процедур щодо 
виявлення та запобігання корупції, застосування заходів 
дисциплінарної відповідальності до осіб, які порушують такі правила 
та процедури; 5) вживання заходів реагування за виявленими фактами 
корупційних правопорушень, зокрема, інформування уповноважених 
державних органів, проведення внутрішніх розслідувань, розробки 

                                                 
1 26.04.2015 набуває чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 

14.10.2014 № 1700-VII // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2474. 
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заходів, спрямованих на запобігання подібних правопорушень у 
майбутньому і т. д. 

ЗУпКВ встановлює коло юридичних осіб, які підлягають 
кримінально-правовому вплуву за наявності юридичних фактів, 
визначених 963 КК України. Згідно з ч. 1 ст. 964 КК України за 
вчинення уповноваженою особою юридичної особи від її імені та в її 
інтересах будь-якого із злочинів, передбачених у ст.ст. 209 
«Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», 
306 «Використання коштів, здобутих від незаконного обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, 
отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих 
лікарських засобів», ч. 1 і 2 ст. 3683 «Підкуп службової особи 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-
правової форми», ч. 1 і 2 ст. 3684 «Підкуп особи, яка надає публічні 
послуги», ст.ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної 
вигоди службовій особі», 3692 «Зловживання впливом» КК України, а 
також незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу 
законом або установчими документами юридичної особи обов’язків 
щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення 
вказаних злочинів, заходи кримінально-правового характеру можуть 
бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім 
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, 
органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у 
встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 
відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування, Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій. 

Відповідно до ч. 2 ст. 964 КК України заходи кримінально-
правового характеру при вчиненні її уповноваженою особою від імені 
юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 109 
«Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного 
ладу або на захоплення державної влади», 110 «Посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність України», 113 «Диверсія», 
146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», 147 
«Захоплення заручників», 160 «Підкуп виборця, учасника 
референдуму», ст.ст. 258–2585 «Терористичні злочини», 260 
«Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 
формувань», 262 «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної 
зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних 
матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживанням службовим становищем», 436 «Пропаганда війни», 437 
«Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни», 
438 «Порушення законів та звичаїв війни», 442 «Геноцид», 444 
«Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист», 447 
«Найманство» КК України, можуть бути застосовані судом до 
суб’єктів приватного та публічного права резидентів та нерезидентів 
України, включаючи підприємства, установи чи організації, державні 
органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого 
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самоврядування, організації, створені ними у встановленому порядку, 
фонди, а також міжнародні організації, інші юридичні особи, що 
створені у відповідності до вимог національного чи міжнародного 
права. Якщо держава або суб’єкт державної власності володіє часткою 
більше 25 відсотків в юридичній особі або юридична особа 
знаходиться під ефективним контролем держави чи суб’єкта державної 
власності, то дана юридична особа несе цивільну відповідальність у 
повному обсязі за неправомірно отриману вигоду та шкоду, заподіяну 
злочином, що вчинений державою, суб’єктами державної власності або 
державного управління. 

Розділ XVІ1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо 
юридичних осіб» у ст. 9610 КК України передбачає загальні правила 
застосування до юридичних осіб засобів кримінально-правового 
впливу. Так, при застосуванні до юридичної особи засобів 
кримінально-правового впливу судом враховуються ступінь тяжкості 
вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення 
злочинного наміру, розмір завданої шкоди, характер та розмір 
неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана 
юридичною особою, вжиті юридичною особою заходи для запобігання 
злочину. Отже, через абстрактність загальних умов суду надані 
необмежені можливості для розсуду (фактично – сваволі), що є 
визнаним корупціогенним фактором. 

За сукупністю злочинів в межах одного провадження суд, 
застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового 
характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний 
захід шляхом поглинення менш суворого заходу більш суворим. При 
застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового 
характеру за злочин за наявності невиконаного заходу за попереднім 
вироком (вироками) суду кожне з них виконується самостійно, крім 
випадків застосування судом ліквідації юридичної особи згідно з КК 
(ст. 9611 КК України). 

Засоби кримінально-правового впливу у випадках, передбачених 
п.п. 1 і 2 ч. 1 ст. 963 КК України, можуть бути застосовані судом до 
підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів 
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, організацій, створених ними у встановленому 
порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного 
чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а 
також міжнародних організацій. Засоби кримінально-правового впливу 
у випадках, передбачених п.п. 3 і 4 ч. 1 ст. 963 КК України, можуть 
бути застосовані судом до суб’єктів приватного та публічного права 
резидентів та нерезидентів України, включаючи підприємства, 
установи чи організації, державні органи, органи влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, організації, 
створені ними у встановленому порядку, фонди, а також міжнародні 
організації, інші юридичні особи, що створені у відповідності до вимог 
національного чи міжнародного права. Якщо держава або суб’єкт 
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державної власності володіє часткою більше 25 відсотків в юридичній 
особі або юридична особа знаходиться під ефективним контролем 
держави чи суб’єкта державної власності, то дана юридична особа несе 
цивільну відповідальність у повному обсязі за неправомірно отриману 
вигоду та шкоду, заподіяну злочином, що вчинений державою, 
суб’єктами державної власності або державного управління (ст. 964 КК 
України). 

 
22.4. Юридичні факти для звільнення від заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 
Цілком логічним слід визнати також установлення можливості 

звільнення юридичної особи від застосування кримінально-правового 
засобу впливу в зв’язку із закінченням строку давності. При цьому 
строки давності, передбачені ст. 965 КК України, збігаються зі 
строками давності виконання обвинувального вироку (ст. 80 КК 
України) та строками притягнення до кримінальної відповідальності 
(ст. 49 КК України). Їх встановлення пов’язано з тим, що кримінальне 
провадження здійснюється з метою швидкого і повного розкриття 
злочинів, викриття всіх осіб, які брали участь у здійсненні злочинів, у 
тому числі юридичних осіб, і застосування до них кримінально-
правових засобів, передбачених законом. І чим швидше розкривається 
злочин, тим повніше і якісніше воно розслідується, тим точніше може 
бути застосований ЗУпКВ і кримінальний процесуальний закон, тим 
справедливіше і доцільніше уявляються застосовувані до винних 
примусових засобів. Якщо ж кримінально-правові засоби впливу 
застосовуються до осіб, які причетні до вчиненого злочину, після 
закінчення тривалого часу, що минув від моменту його вчинення, воно 
значно втрачає своє як приватно-, так і загальпопереджувальне 
значення і може бути сприйняте як акт невиправданої помсти. Такий 
підхід пояснюється тим, що згодом втрачається актуальність і 
суспільну значущість вчиненого діяння і знижується суспільна 
небезпека особи винного, який після здійснення суспільно 
небезпечного діяння довгий час вів нормальний спосіб життя. До того 
ж через тривалий час після вчинення злочину дуже важко, якщо взагалі 
можливо, забезпечити всебічність і повноту розслідування, тому що 
речові докази можуть бути втрачені, факти й обставини, пов’язані зі 
злочином, можуть забуватися свідками.  

Давність у кримінальному праві – це закінчення зазначених у 
ЗУпКВ строків після вчинення злочину, завдяки чому юридична особа, 
до якої на підставі ст. 963 КК можуть бути застосовані заходи 
кримінально-правового характеру, звільняється від їх призначення: 
матеріально-правовими підставами застосування даного інституту 
слугує значне зменшення суспільної небезпеки вчиненого злочину у 
зв’язку із закінченням тривалого часу і втрата суспільної небезпеки 
особою, яка тривалою правослухняною поведінкою після вчинення 
злочину довела своє виправлення. Для застосування давності необхідна 
наявність двох передбачених ЗУпКВ умов: а) закінчення встановлених 
строків і б) відсутність обставин, що порушують плин цих строків. 
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Згідно з ч. 1 ст. 965 КК України юридична особа звільняється від 
застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з 
дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, 
зазначеного у ст. 963 КК України, і до дня набрання вироком законної 
сили минули такі строки: 1) три роки – у разі вчинення злочину 
невеликої тяжкості; 2) п’ять років – у разі вчинення злочину середньої 
тяжкості; 3) десять років – у разі вчинення тяжкого злочину; 
4) п’ятнадцять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 
Перебіг давності застосування до юридичної особи заходів 
кримінально-правового характеру зупиняється, якщо її уповноважена 
особа, яка вчинила будь-який злочин, зазначений у ст. 963 КК України, 
переховується від органів досудового слідства та суду з метою 
ухилення від кримінальної відповідальності та її місцезнаходження 
невідоме. У таких випадках перебіг давності відновлюється з дня 
встановлення місцезнаходження цієї уповноваженої особи. Перебіг 
давності застосування до юридичної особи заходів кримінально-
правового характеру переривається, якщо до закінчення передбачених 
у частинах першій та другій цієї статті строків її уповноважена особа 
повторно вчинила будь-який злочин, зазначений у статті 963 КК 
України. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення 
уповноваженою особою юридичної особи будь-якого злочину, 
зазначеного у статті 963 КК України. При цьому строки давності 
обчислюються окремо за кожний злочин. 

 
Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає сутність кримінально-правового впливу на 
юридичну особу? 

2. Охарактеризуйте мінародно-правові акти, в яких фіксується 
необхідність протидії кримінальній активності юридичних осіб 
засобами кримінального права. 

3. З якою метою закріплюються засоби кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб у чинному КК України? 

4. Які засоби кримінально-правового характеру застосовуються до 
юридичних осіб? 

5. Охарактеризуйте штраф як засіб кримінально-правового 
характеру, що застосовується до юридичних осіб. 

6. Що таке ліквідація як засіб кримінально-правового характеру, 
що застосовується до юридичних осіб? 

7. Які особливості конфіскації майна встановлює КК як засобу 
кримінально-правового характеру, що застосовується до юридичних 
осіб? 

8. Які юридичні факти для реалізації заходів кримінально-
правового характеру щодо юридичних осіб закріплює КК України? 

9. З якими обставинами ЗУпКВ пов’язує звільнення юридичних 
осіб від застосування заходів кримінально-правового характеру? 
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23.1. Загальні положення щодо кримінальної відповідальності 
неповнолітніх 

Рівень розвитку психіки неповнолітніх у достатньо повному 
ступені дає змогу їм усвідомлювати суспільну небезпеку і фактичний 
характер протиправної поведінки. Незважаючи на це, для 
неповнолітнього віку залишається характерним значний розрив між 
рівнем інтелектуального розвитку і соціальною зрілістю. Відсутність 
достатнього життєвого досвіду у поєднанні з індивідуальними 
психологічними особливостями можуть призвести до формування в 
окремих неповнолітніх поверхневого уявлення про моральні категорії і 
поняття. Особистість неповнолітніх знаходиться у великій залежності 
від оточення, економічного стану і морального клімату в родині. Крім 
того, прагнення до самоствердження, що властиве молодому 
поколінню, може приймати в таких осіб стихійні форми, що нерідко є 
причиною вчинення ситуативних злочинів1. 

Зазначені обставини істотно впливають на поведінку 
неповнолітніх, які в більшості випадків піддаються впливу з боку 
інших осіб, особливо дорослих. Невипадково, Верховний Суд України 
у Постанові «Про застосування судами законодавства про 
відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність» зазначив, що, відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 
1 ст. 485 КПК, під час досудового розслідування та судового розгляду 
кримінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми, крім 
обставин, передбачених ст. 91 КПК Украъни, також з’ясовуються 
умови життя та виховання неповнолітнього, що негативно впливали на 
нього; наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників 
кримінального правопорушення 2 . При дослід-женні умов життя та 
виховання неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 
належить з’ясувати: 1) склад сім’ ї неповнолітнього, обстановку в ній, 

                                                 
1 Див.: Егоров В. С. Общая часть уголовного права России : [курс лекций] : 

учебно-методическое пособие для вузов / В. С. Егоров. – М. : Изд-во МПСИ, 
МОДЭКГ, 2003. – 560 с. – (Библиотека юриста). 

2 Див.: Абз. 1 п. 1 Постанови ПВСУ «Про застосування судами законодавства 
про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність» від 27.02.2004 № 2 // Вісник Верховного Суду 
України. – 2004. – № 4. – С. 16–19. 
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взаємини між дорослими членами сім’ ї та дорослими і дітьми, 
ставлення батьків до виховання неповнолітнього, форми контролю за 
його поведінкою, морально-побутові умови сім’ ї; 2) обстановку в 
школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, де 
навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи 
роботи, взаємини з вихователями, учителями, однолітками, характер і 
ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 3) 
зв’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом 
та роботою (ст. 487 КПК України). 

Для неповнолітніх є характерним відсутність у них укорінених 
негативних установок, стійкої спрямованості на антисоціальний спосіб 
життя. Усе це обумовлює менший ступінь їхньої суспільної небезпеки. 
Слід також враховувати, що особа неповнолітнього віку в найбільшому 
ступені піддається виправленню порівняно з дорослими, легше 
сприймаючи виховний вплив, закладений у зміст примусових заходів. 
Це пояснюється тим, що у них, як правило, не встигає сформуватися 
стійка антисоціальна спрямованість, а також навички злочинної 
діяльності. 

Водночас психологічні і фізіологічні особливості неповнолітніх 
припускають необхідність особливого підходу до застосування 
покарання, реалізація якого пов’язана зі значним обмеженням 
найважливіших прав та інтересів особи. Так, залучення 
неповнолітнього до громадських робіт нарівні з дорослими 
засудженими може підірвати його здоров’я, а також перешкодити 
отриманню якісної освіти. На цій підставі призначення деяких видів 
покарань здатне завдати істотної шкоди його моральному і фізичному 
розвитку. Окремі покарання взагалі не можуть застосовуватися до 
неповнолітнього через відсутність до того об’єктивної можливості. 
Наприклад, неповнолітнім взагалі не може бути призначене покарання 
у виді службових обмежень для військовослужбовців, оскільки його 
суб’єктом є тільки військовослужбовець, яким може бути особа, яка 
досягла вісімнадцятирічного віку1.  

Це обумовлює необхідність особливого підходу до питань 
кримінальної відповідальності неповнолітніх, що спричинило 
включення у Кримінальний кодекс України окремого розділу, 
присвяченого питанням кримінальної відповідальності і покарання 
неповнолітніх. 

Суттєвий внесок у вирішення проблем кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх зробили у своїх працях 
такі вчені, як В. І. Арькова, В. М. Бурдін, Г. С. Гаверова, 

                                                 
1 Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у 

професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян 
України, пов’язаній із захистом Вітчизни (Див.: ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII (в 
редакції Закону від 04.04.2006 р. № 3597-IV) // Відомості Верховної Ради 
України. – 1992. – № 27. – Ст. 385; ВВР. – 2006. – № 38. – Ст. 324. 
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В. О. Глушкова, Т. О. Гончар, Н. І. Гуковська, А. І. Долгова, 
В. С. Зеленецький, І. О. Кобзар, Л. М. Кривоченко, 
Г. М. Міньковський, Е. Б. Мельнікова, В. Ф. Мороз, В. О. Навроцький 
В. С. Орлов, А. А. Прімаченок, І. М. Сабіров, Н. К. Семернева, 
М. О. Скрябін, К.К. Сперанський, А. П. Тузов, О. І. Чернишов, 
О. П. Чугаєв, Я. М. Шевченко, А. Е. Якубов та інші. 

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 
характеризуються такими обставинами: 1) обмежено коло покарань, 
що можуть призначатися неповнолітнім, які вчинили злочини, а також 
їх зміст та умови і порядок виконання-відбування суттєво 
відрізняються від того, що встановлено вітчизняним законодавством 
для дорослих осіб, які вчинили злочини (статті 98–102 КК України); 2) 
є можливість заміни кримінальної відповідальності і покарання 
примусовими заходами виховного характеру (статті 97, 105 КК 
України); 3) передбачено особливості звільнення від кримінальної 
відповідальності і покарання із закінченням строків давності (ст. 106 
КК); 4) встановлено можливість умовно-дострокового звільнення від 
покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину за наявності 
умов, передбачених ст. 107 КК; 5) скорочено строки погашення та 
зняття судимості (ст. 108 КК України). 

Особливості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх передбачені не тільки в нормах Розділу XV Загальної 
частини КК України. Так, норми передбачають такі особливості, 
закріплені і в інших розділах Загальної частини КК, наприклад, норми 
про вік кримінальної відповідальності (ст. 22 КК України); про 
неможливість застосування до неповнолітніх деяких видів покарання 
(статті 61, 64 КК); про неповноліття як обставину, що пом’якшує 
покарання (п. 3 ч. 1 ст. 66 КК України) тощо1.  

Вчинення злочину неповнолітнім не потребує особливих 
юридичних фактів для реалізації щодо нього кримінальної 
відповідальності. Цей факт є загальним для всіх осудних осіб, які 
досягли певного віку та вчинили злочин. Питання віку кримінальної 
відповідальності розглядаються традиційно в межах вивчення ознак 
суб’єкта злочину. Неповнолітньою вважається дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років 2 . Установлення віку неповно-
літнього має певні особливості, що змусило Верховний Суд України 
дати відповідні роз’яснення з цього приводу. Це пов’язано з тим, що 
для правильного застосування норм про кримінальну відповідальність 
неповнолітніх необхідно правильно встановити вік особи. Вік 
неповнолітнього встановлюється за документами, в яких вказана дата 

                                                 
1  Гончар Т. О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним 

правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. : 
12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право» / 
Т. О. Гончар ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2005. – С. 10. 

2 Див.: Частину 2 ст. 6 Сімейного кодексу України // Відомості Верховної Ради 
України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135. 
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його народження, – за паспортом чи свідоцтвом про народження. У 
разі їх відсутності відповідні дані можна отримати із книги реєстрації 
актів цивільного стану, довідок органів внутрішніх справ за місцем 
реєстрації громадян, журналів обліку новонароджених тощо. За 
відсутності відповідних документів і неможливості їх одержання вік 
неповнолітнього встановлюється судово-медичною експертизою (п. 4 
ч. 2 ст. 242 КПК). У такому разі днем народження вважається останній 
день того року, який названий експертом. При визначенні віку 
мінімальною і максимальною кількістю років суд приймає рішення 
виходячи із встановленого експертом мінімального віку1. 

Мінімальні межі віку кримінальної відповідальності в різних 
країнах дуже ріняться залежно від історичних і культурних 
особливостей. Використання сучасного підходу полягає в оцінці 
здібностей дитини «перетерпіти» пов’язані з кримінальною 
відповідальністю моральні та психологічні моменти, тобто у 
визначенні можливості реалізації кримінальної відповідальності з 
урахуванням індивідуальних особливостей неповнолітнього чи 
сприйняття і розуміння ним такої відповідальності. 

Кримінально-значуща періодизація віку особи виглядає так: 
– діти віком до 14 років перебувають поза сферою кримінально-

правового впливу і на них не можуть бути покладені заходи 
кримінальної відповідальності; 

– неповнолітні віком від 14 до 16 років притягуються до 
кримінальної відповідальності лише за вичерпний перелік злочинів, за 
умови підтвердження висновком експертизи відповідності фактичного 
рівня розвитку їхньому хронологічному віку, достатнього для винної 
відповідальності. За наявності даних, що свідчать про розумову 
відсталість неповнолітнього, відповідно до статей 242 і 486 КПК має 
бути призначена комплексна психолого-психіатрична і психологічна 
експертиза для вирішення питання про наявність у неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого психічного захворювання чи 
затримки психічного розвитку та його здатності повністю або частково 
усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в конкретній 
ситуації, а також для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-
психологічних рис особи неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого, які необхідно враховувати при призначенні покарання 
і обранні заходу виховного характеру; 

– неповнолітні віком понад 16 років є загальним суб’єктом 
злочину (виняток складають злочини, потерпілим від вчинення яких 
вказано неповнолітню особу та в яких суб’єктами можуть бути фізичні 
осудні особи, які досягай 18-річного віку, а також злочини, що 

                                                 
1 Див.: Про практику застосування судами законодавства України у справах про 

злочини неповнолітніх : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 
квітня 2004 р. № 5 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в 
кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 
С. 300–310. 
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вчиняються виключно спеціальним суб’єктом, який апріорі має бути 
повнолітнім (наприклад, військовослужбовці). 

Вікові особливості впливають і на порядок кримінального 
провадження щодо неповнолітніх (гл. 38 «Кримінальне провадження 
щодо неповнолітніх» КПК України)1.  

Отже, розділ XV Загальної частини Кримінального кодексу, 
присвячений особливостям кримінальної відповідальності і покарання 
неповнолітніх, визначаючи специфічні зміст і порядок реалізації 
кримінально-правових засобів впливу на осіб, які не досягли до 
моменту вчинення злочину повнолітнього віку, не встановлює для них 
яких-небудь спеціальних юридичних фактів і принципів кримінальної 
відповідальності. Особливості, що стосуються можливості 
призначення більш м’яких мір покарання чи їх заміни заходами 
виховного характеру, однак не припускають винятків щодо юридичних 
фактів для початку реалізації кримінальної відповідальності. 

 
23.2. Особливості звільнення від кримінальної 

відповідальності неповнолітніх, які вчинили злочини 
Згідно зі ст. 97 КК, неповнолітній, який вперше вчинив злочин 

невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може 
бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його 
виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд 
застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, 
передбачені ч. 2 ст. 105 КК. Отже, звільнення неповнолітнього від 
кримінальної відповідальності є можливим за наявності юридичного 
факта, що включає такі умови: 1) неповнолітній вчинив злочин 
невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості; 2) є 
можливість виправлення такого неповнолітнього без застосування 
покарання2. 

Верховний Суд України у постанові «Про практику розгляду 
судами справ про застосування примусових заходів виховного 
характеру» № 2 від 15.05.2006 року зазначив, що відповідно до 
чинного законодавства ПЗВХ можна застосовувати до особи, яка у віці 
від 14 до 18 років учинила злочин невеликої або середньої тяжкості, а 
також до особи, яка у період від 11 років до досягнення віку, з якого 
може наставати кримінальна відповідальність, учинила суспільно 
небезпечне діяння, що має ознаки дії чи бездіяльності, передбачених 
Особливою частиною КК. 

ПЗВХ зокрема застосовуються:  
– у разі прийняття судом рішення про звільнення неповнолітнього 

від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 97 КК;  

                                                 
1  Більш докладно про це див.: Карпенко М. О. Особливості провадження в 

справах про злочини неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. 
юрид. наук : спец. : 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза» / М. О. Карпенко. – Х., 2004. – 20 с. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 327. 
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– до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння (ч. 
2 ст. 97 КК). Відповідно ч. 1 ст. 498 КПК України кримінальне 
провадження щодо застосування примусових заходів виховного 
характеру, передбачених ЗУпКВ, здійснюється внаслідок вчинення 
особою, яка після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення 
віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила 
суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, 
передбаченого ЗУпКВ;  

– при звільненні неповнолітнього від покарання відповідно до ч. 1 
ст. 105 КК.  

Звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням ПЗВХ 
на підставі ч. 1 ст. 105 КК можливе у разі вчинення ним злочину 
невеликої або середньої тяжкості за умови, що його щире розкаяння та 
подальша бездоганна поведінка свідчать про те, що на момент 
постановлення вироку він не потребує застосування покарання.  

Застосування ПЗВХ є альтернативою покарання неповнолітніх. 
Так, згідно з ч. 1 ст. 497 КПК України якщо під час досудового 
розслідування прокурор дійде висновку про можливість виправлення 
неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні вперше 
кримінального проступку, злочину невеликої тяжкості або 
необережного злочину середньої тяжкості без застосування 
кримінального покарання, він складає клопотання про застосування до 
неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного 
характеру і надсилає його до суду за умови, що неповнолітній 
обвинувачений та його законний представник проти цього не 
заперечують. До таких заходів належать: 1) застереження; 
2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 
неповнолітнього; 3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи 
осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового 
колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; 
4) покладення на неповнолітнього обов’язку відшкодування заподіяних 
майнових збитків; 5) направлення неповнолітнього до спеціальної 
навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, 
але на строк, що не перевищує трьох років. 

Передбачений ч. 2 ст. 105 КК перелік ПЗВХ є вичерпним. Поряд із 
застосуванням одного чи кількох із них суд може в передбаченому 
законом порядку призначити неповнолітньому вихователя. 

Застереження (п. 1 ч. 2 ст. 105 КК), яке є одним із найм’якіших 
заходів виховного характеру, може бути зроблено шляхом роз’яснення 
судом неповнолітньому наслідків його дій – шкоди, завданої 
охоронюваним законом правам особи (осіб), інтересам суспільства або 
держави, – та оголошення неповнолітньому осуду за ці дії, а також 
попередження про більш суворі правові наслідки, які можуть настати в 
разі продовження ним протиправної поведінки чи вчинення нового 
злочину (пункт 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про 
практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів 
виховного характеру» від 15 травня 2006 р. № 2). 
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Обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог щодо 
поведінки неповнолітнього (п. 2 ч. 2 ст. 105 КК) – це обмеження 
перебування поза домівкою в певний час доби; заборона відвідувати 
певні місця, змінювати без згоди органу, який здійснює за ним нагляд, 
місце проживання, навчання чи роботи, виїжджати в іншу місцевість; 
покладення обов’язку продовжити навчання, пройти курс лікування (за 
наявності хворобливого потягу до спиртного або в разі вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів); тощо. 
Відповідно до ч. 3 ст. 105 КК суд у кожному випадку встановлює 
конкретний строк, протягом якого органи, що здійснюють контроль та 
нагляд за поведінкою неповнолітнього, повинні пред’являти особливі 
вимоги щодо неї, а неповнолітній зобов’язаний їх дотримувати. З 
урахуванням даних про особу неповнолітнього та характеру вчиненого 
ним злочину чи суспільно небезпечного діяння суд визначає, які види 
дозвілля слід обмежити, а які – заборонити, або які обов’язки покласти 
на неповнолітнього і на який саме строк. Тривалість останнього має 
бути достатньою для виправлення неповнолітнього. На практиці 
обмеження дозвілля чи інші особливі вимоги щодо поведінки 
неповнолітнього можуть установлюватися на декілька місяців, що 
пов’язано, наприклад, із необхідністю пройти курс лікування від 
алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, позбутися інших шкідливих для 
здоров’я звичок або закінчити навчання у школі, одержати професійні 
навики та працевлаштуватися (іноді – і на певний період після цього). 

Передача неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, які їх 
заміняють (п. 3 ч. 2 ст. 105 КК), допускається лише за наявності даних 
про те, що вони здатні забезпечити позитивний виховний вплив на 
нього та постійний контроль за його поведінкою. Особами, які 
заміняють батьків, є, зокрема, усиновителі, опікуни і піклувальники. 
Питання про передачу неповнолітнього під нагляд батьків або осіб, які 
їх заміняють, суд повинен вирішувати з урахуванням даних, що їх 
характеризують. Неприпустимо передавати неповнолітнього під нагляд 
батька чи матері, які позбавлені батьківських прав, а також батьків чи 
інших осіб, які через свою поведінку не здатні позитивно впливати на 
нього. Хоча в законі не передбачено обов’язкове отримання згоди 
батьків або осіб, які їх заміняють, на передачу їм неповнолітнього під 
нагляд, суд має отримати таку згоду. 

Неповнолітнього можна передати під нагляд педагогічного (за 
місцем навчання) чи трудового (за місцем роботи) колективу – за 
згодою цього колективу, а також під нагляд окремих громадян – на 
їхнє прохання. При цьому як педагогічний чи трудовий колектив, так і 
окремий громадянин мають бути спроможні здійснювати виховний 
вплив на неповнолітнього, постійно й належним чином контролювати 
його поведінку та зобов’язані це робити. Строк нагляду, передбаченого 
п. 3 ч. 2 ст. 105 КК, суд установлює з урахуванням конкретних 
обставин справи та мети виправлення неповнолітнього. Як свідчить 
практика, цей нагляд має здійснюватись, як правило, не менше одного 
року, оскільки за коротшого строку він буде малоефективним (але не 
довше, ніж до досягнення особою повноліття). 
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Покладення обов’язку відшкодувати заподіяні майнові збитки 
як примусовий захід виховного характеру (п. 4 ч. 2 ст. 105 КК) 
можна застосовувати лише до неповнолітнього, який досяг 15 років, 
має майно чи кошти, що є його власністю, або самостійно одержує 
заробіток (заробітну плату, стипендію тощо). В ухвалі суд повинен 
зазначити розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, та строки 
виконання цього рішення1. 

До спеціальних навчально-виховних установ відповідно до п. 5 
ч. 2 ст. 105 КК направляють неповнолітніх, які вийшли з-під 
контролю батьків чи осіб, які їх заміняють, не піддаються виховному 
впливу та не можуть бути виправлені шляхом застосування інших 
примусових заходів виховного характеру. До таких установ не можна 
направляти осіб, визнаних інвалідами, а також тих, кому згідно з 
висновком відповідних спеціалістів перебування там протипоказане за 
станом здоров’я через наявність певних захворювань. Докладний 
перелік останніх наведено у п. 11 Інструкції про медичне обстеження 
дітей і підлітків, які направляються до загальноосвітніх шкіл та 
професійних училищ соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які 
потребують особливих умов виховання2 (далі – Інструкція). Необхідно 
також ураховувати застереження щодо протипоказань для направлення 
неповнолітніх до зазначених установ, які містяться у пунктах 12, 14 
Інструкції. 

До спеціальних навчально-виховних установ належать 
загальноосвітні школи соціальної реабілітації та професійні училища 
соціальної реабілітації. їх статус визначений Законом України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»3. 
Мережа цих установ і положення про них затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 734 «Про 
організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та 
професійних училищ соціальної реабілітації». Неповнолітній, якого 
направлено до загальноосвітньої школи соціальної реабілітації або 
професійного училища соціальної реабілітації, за своїм правовим 
статусом є учнем, щодо якого положеннями про ці навчально-виховні 
установи встановлено певні обмеження. 

Слід мати на увазі, що згідно зі ст. 8 Закону «Про органи і служби 
у справах дітей та спеціальні установи для дітей» до загальноосвітніх 

                                                 
1 Див.: Пункт 8 Постанови ПВСУ «Про практику розгляду судами справ про 

застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 травня 2006 р. № 2 // 
Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 7. 

2 Ця Інструкція затверджена наказом МОЗ та МОН від 5 травня 1997 року 
№ 137/131, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 серпня 1997 року за 
№ 328/2132 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 34. – С. 9. 

3 Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон 
України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР (назва Закону із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 609-V від 07.02.2007) // Відомості Верховної Ради України. – 
1995. – № 6. – Ст. 35.  
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шкіл соціальної реабілітації направляють неповнолітніх віком від 11 до 
14 років, а до професійних училищ соціальної реабілітації – віком від 
14 років. Учнів тримають у зазначених установах у межах 
установленого судом строку, але не більше трьох років: у 
загальноосвітніх школах соціальної реабілітації – до досягнення ними 
14, у професійних училищах соціальної реабілітації – 18 років, а у 
виняткових випадках (якщо це необхідно для завершення навчального 
року або професійної підготовки) за рішенням суду – відповідно 15 і 19 
років. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів виховного характеру здійснюється 
згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом. Таке досудове 
розслідування здійснюється слідчим, який спеціально уповноважений 
керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових 
розслідувань щодо неповнолітніх. Під час досудового розслідування 
проводяться необхідні процесуальні дії для з’ясування обставин 
вчинення суспільно небезпечного діяння та особи неповнолітнього. 
Участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою. За 
відсутності підстав для закриття кримінального провадження прокурор 
затверджує складене слідчим або самостійно складає клопотання про 
застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного 
характеру і надсилає його до суду в порядку, передбаченому КПК 
України.  

Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні за участю 
прокурора, законного представника, захисника та представників 
служби у справах дітей і кримінальної міліції у справах дітей, якщо 
вони з’явилися або були викликані в судове засідання, згідно із 
загальними правилами КПК України. Судовий розгляд завершується 
постановленням ухвали про застосування примусових заходів 
виховного характеру або про відмову в їх застосуванні. 

Під час постановлення ухвали в кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів виховного характеру суд з’ясовує 
такі питання: 1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння; 2) чи 
вчинено це діяння неповнолітнім у віці від одинадцяти років до 
настання віку, з якого настає кримінальна відповідальність за це 
діяння; 3) чи слід застосувати до нього примусовий захід виховного 
характеру і якщо слід, то який саме. Якщо під час судового розгляду не 
буде доведено однієї з обставин, передбачених у п. 1 або 2, суд 
зобов’язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні 
примусових заходів виховного характеру і закрити кримінальне 
провадження.  

При застосуванні до неповнолітнього примусового заходу у 
вигляді направлення до спеціального навчально-виховного закладу на 
кримінальну міліцію у справах дітей покладається обов’язок доставити 
неповнолітнього до спеціального навчально-виховного закладу. В 
ухвалі суду про направлення неповнолітнього до спеціальної 
навчально-виховної установи мають бути зазначені тип цієї установи 
(загальноосвітня школа соціальної реабілітації чи професійне училище 
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соціальної реабілітації – залежно від віку неповнолітнього та його 
загальноосвітньої підготовки) і строк його тримання там, який суд 
визначає відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 105 КК, враховуючи при цьому 
необхідність завершення учнем навчального року в школі чи 
професійної підготовки в училищі. Зазначати конкретну школу або 
училище та місце їх розташування не потрібно, оскільки це питання 
вирішує відповідний орган освіти. Виняток можливий у випадку, коли 
необхідно убезпечити неповнолітнього від негативного впливу з боку 
батьків або осіб, які можуть схилити його до вчинення нових злочинів, 
і тому його доцільно направити до навчально-виховної установи, що 
знаходиться в іншій області (регіоні). 

Ухвала, постановлена за наслідками розгляду клопотання про 
застосування ПЗВХ, може бути оскаржена в порядку, передбаченому 
КПК України. 

Дострокове звільнення зі спеціальної навчально-виховної 
установи учня, який довів своє виправлення, провадиться на підстав 
ухвали суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 
така установа. Ухвала суду може бути постановлена за наслідками 
клопотання неповнолітнього, його захисника, законного представника 
або прокурора, якщо поведінка неповнолітнього під час перебування у 
навчально-виховній установі свідчить про його перевиховання. Під час 
розгляду клопотання суд з’ясовує думку ради спеціальної навчально-
виховної установи, в якій перебуває неповнолітній, щодо можливості 
його дострокового звільнення від примусового заходу виховного 
характеру (ст. 502 КПК України). 

Згідно з ч. 3 ст. 97 КК у разі ухилення неповнолітнього від 
застосування до нього примусових заходів виховного характеру ці 
заходи скасовуються і він притягується до кримінальної 
відповідальності. Якщо неповнолітній у процесі його загальноосвітньої 
чи професійної підготовки або в побуті свідомо не додержується 
призначених йому заходів виховного характеру і ухиляється від їх 
виконання, відповідний орган, яким є, зокрема, комісія у справах 
неповнолітніх, передає прийняте ним з цього питання рішення і 
пов’язані з ним матеріали до суду для скасування подальшого 
застосування ПЗВХ і притягнення неповнолітнього до кримінальної 
відповідальності за вчинений ним злочин1. 

Стаття 106 КК передбачає певні особливості звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 
давності, що пов’язані із скороченням цих строків порівняно зі 
строками, зазначеними у ст. 49 КК. Так, відповідно до ч. 2 цієї статті 
щодо осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, 
встановлюються такі строки давності: 1) два роки – у разі вчинення 
злочину невеликої тяжкості; 2) п’ять років – у разі вчинення злочину 
середньої тяжкості; 3) сім років – у разі вчинення тяжкого злочину; 
4) десять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Згідно з 
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ч. 3 ст. 106 КК щодо розглядуваної категорії осіб встановлюються такі 
строки виконання обвинувального вироку: 1) два роки – у разі 
засудження до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, а також 
при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин 
невеликої тяжкості; 2) п’ять років – у разі засудження до покарання у 
виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при 
засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 
п’яти років за тяжкий злочин; 3) сім років – у разі засудження до 
покарання у виді позбавлення волі на строк більше п’яти років за 
тяжкий злочин; 4) десять років – у разі засудження до покарання у 
виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин. 

 
23.3. Особливості покарання неповнолітніх  
Найдієвішим кримінально-правовим засобом впливу на осіб, які 

вчинили злочини, є покарання. Його застосування ефективно впливає 
на засудженого, дає змогу не лише виправити його, а й також запобігти 
вчиненню ним нових злочинів. Однак реалізація будь-якого покарання 
пов’язана зі значним примусом засудженого, позбавленням чи 
обмеженням його найістотніших прав і свобод. На цій підставі 
призначення покарання відносно неповнолітніх є крайнім, змушеним 
заходом, коли іншими кримінально-правовими засобами досягти мети, 
зазначеної у ч. 2 ст. 50 КК України неможливо. Ця обставина 
обумовлюється турботою держави про інтереси неповнолітнього, про 
його нормальне моральне і фізичне виховання. Тому ПВСУ у 
Постанові «Про практику застосування судами законодавства України 
у справах про злочини неповнолітніх» зазначив, що позбавлення волі 
на певний строк є найсуворішим покаранням, що може застосовуватися 
до осіб, яким на момент вчинення злочину не виповнилося 18 років, 
тільки тоді, коли у суду є переконання, що застосування більш м’якого 
покарання не сприятиме виправленню засудженого1. 

Особливості покарання неповнолітніх осіб, які вчинили злочини, 
зумовлені не лише законодавчим зменшенням кількості видів і 
скороченням строків і розмірів покарання, що входять в їх загальну 
систему (ст. 51), а й тим, що: 1) позбавлення волі не може бути 
призначене неповнолітньому, який учинив вперше злочин невеликої 
тяжкості; 2) покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли 
до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути 
призначено строком більше десяти років. Лише за особливо тяжкий 
злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини та при 
призначенні покарання за сукупністю злочинів або вироків, воно може 
бути призначене більше, ніж на десять років, але не може 
перевищувати п’ятнадцяти років; 3) покарання у виді довічного 

                                                 
1 Див.: Про практику застосування судами законодавства України у справах про 

злочини неповнолітніх : Постанова ПВСУ від 16 квітня 2004 р. № 5 // Постанови 
Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / за заг. ред. 
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позбавлення волі не застосовується до осіб, що вчинили злочин у віці 
до вісімнадцяти років; 4) неповнолітні, засуджені до покарання у виді 
позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних установах1. 

Отже, законом установлюються істотні обмеження за колом 
покарань, що можуть бути призначені неповнолітнім, а також 
передбачені особливості їх змісту. Це пояснюється низкою причин. 
Насамперед, це обумовлено гуманізмом держави стосовно 
неповнолітніх винних, через що до них не можуть застосовуватися 
найсуворіший вид покарання – довічне позбавлення волі. Зазначене 
покарання є винятковим, і призначається в особливих випадках, коли 
особа винного і тяжкість учинених ним злочинів свідчать про 
неможливість досягнення мети покарання іншими способами. При 
цьому засуджений практично не має можливості повернутися в 
суспільство, тому його застосування до неповнолітніх осіб було б 
негуманним. 

Слід також враховувати, що реалізація окремих видів покарань 
відносно неповнолітніх практично неможлива. Наприклад, 
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу припускає їх наявність, що не є характерним 
для неповнолітніх осіб. Можливості щодо реалізації неповнолітніми 
окремих видів покарань можуть бути істотно обмеженими. Це, 
зокрема, стосується таких видів покарань, як штраф і виправні роботи. 

Тому, відповідно до ст. 98 КК України, до неповнолітнього 
можуть застосовуватися такі основні види покарань: 1) штраф; 
2) громадські роботи; 3) виправні роботи; 4) арешт; 5) позбавлення волі 
на певний строк, а також додаткові покарання у виді: а) штрафу; 
б) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю. 

Зазначений перелік є вичерпним, інші покарання, не зазначені у 
ст. 98 КК України, до неповнолітнього застосовані бути не можуть. 
Слід зазначити, що ЗУпКВ не передбачає яких-небудь спеціальних 
видів покарань, що можуть призначатися тільки неповнолітнім. 
Водночас зміст покарань, що можуть бути застосовані до осіб, які 
вчинили злочини у віці до вісімнадцяти років, має певні відмінності, 
що враховують їхні психофізіологічні особливості. 

Штраф може застосовуватися лише до тих неповнолітніх, які 
мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути 
звернене стягнення. Це пов’язано з тим, що призначаючи 
неповнолітньому покарання у виді штрафу, суд має виходити з його 
реальних можливостей. В іншому випадку неповнолітній просто буде 
не в змозі сумлінно виконати цей вид покарання, або його реалізація 
може заподіяти шкоду інтересам засудженого. Штраф може 
застосовуватися не лише як основне, але й як додаткове покарання. 
При призначенні цього покарання слід враховувати розмір доходів 
неповнолітнього у разі, якщо він здійснює трудову діяльність або у 
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нього є певне майно (подарунки, спадщина тощо). Саме тому, у ст. 99 
КК зазначено, що розмір штрафу, в тому числі за вчинення злочину, за 
який передбачено основне покарання лише у виді штрафу понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлюється 
судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням 
майнового стану неповнолітнього в межах до п’ятисот встановлених 
законодавством НМДГ. Відповідно до ч. 3 ст. 98 КК до 
неповнолітнього, що не має самостійного доходу, власних коштів або 
майна, на яке може бути звернене стягнення, засудженого за вчинення 
злочину, за який передбачено основне покарання лише у виді штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може 
бути застосовано покарання у виді громадських робіт або виправних 
робіт згідно з положеннями ст.ст. 100 і 103 КК України. 

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю може бути застосоване до неповнолітнього, який 
вчинив злочин, лише як додаткове покарання. Це покарання 
призначається неповнолітнім на загальних підставах у разі, якщо якась 
посада або певна діяльність сприяли вчиненню кримінально караного 
посягання. Не зовсім зрозуміла законодавча вимога про можливість 
заборони обіймати неповнолітнім певні посади. Оскільки вони, як 
правило, не можуть обіймати посади у державних органах і органах 
місцевого самоуправління. На думку П. С. Матишевського, реально 
цей вид покарання може бути застосований щодо неповнолітніх у віці 
16–17 років, оскільки саме в цьому віці вони фактично набувають 
юридичних прав займатися кустарним промислом або торговельною 
діяльністю, мати постійну роботу або обіймати посади в шкільних або 
громадських організаціях 1 . Однак як свідчить судова практика, 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю практично не застосовується судами України щодо непо. 

Оскільки у нормах розділу XV Загальної частини КК немає 
вказівки про строк застосування позбавлення неповнолітнього права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, слід 
звернутися до положень ст. 55 КК. Відповідно до частин 1 і 3 цієї 
статті при призначенні позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю неповнолітньому, який учинив злочин, 
як додаткового покарання до арешту або позбавлення волі на певний 
строк – воно поширюється на увесь час відбування основного 
покарання і, крім цього, на строк (від одного до трьох років), 
установлений вироком суду, що набрав законної сили. Фактично це 
суперечить змісту ст. 98 КК, відповідно до якої, з огляду на 
неповноліття винного, його особливості, обставини, пом’якшують 
покарання, розміри і строки видів покарань для неповнолітніх знижені 
майже наполовину. Це свого роду необачність законодавця. 

Громадські роботи, що відповідно до статей 98, 100 КК можуть 
бути призначені неповнолітньому, який учинив злочин, є новелою КК 
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України. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у 
вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних 
робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. 
Загальний розмір громадських робіт скорочений для неповнолітніх 
порівняно з дорослими (ч. 1 ст. 100 КК України). Так, громадські 
роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 
років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин (не більше ніж дві 
години на день) і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний 
від навчання чи основної роботи час. При призначенні громадських 
робіт неповнолітнім необхідно з’ясувати його фізичний стан, 
можливості, навички та вміння, а потім відповідно до цього 
диференціювати вид робіт (наприклад, визначити роботу з 
благоустрою населеного пункту, в якому проживає засуджений 
(посадка дерев, прибирання території тощо). 

Виправні роботи відповідно до ч. 2 ст. 100 КК може бути 
призначений лише неповнолітньому, якому на момент учинення 
злочину виповнилося 16 років. Виправні роботи можуть бути 
призначені неповнолітньому за місцем роботи на строк від двох місяців 
до одного року. Із суми заробітку неповнолітнього, засудженого до 
виправних робіт, здійснюється відрахування в дохід держави в розмірі, 
встановленому вироком суду, в межах від п’яти до п’ятнадцяти 
відсотків. За загальним правилом покарання у виді виправних робіт 
установлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається 
за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до 
виправних робіт провадиться відрахування в дохід держави у розмірі, 
встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків 
(ч. 1 ст. 57 КК). Відповідно до ч. 3 ст. 57 КК неповнолітнім особам, які 
стали непрацездатними після постановления вироку суду, виправні 
роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох установлених 
законодавством НМДГ за один місяць виправних робіт. 

Арешт, відповідно до ст. 101 КК, полягає у триманні 
неповнолітнього, який на момент постановления вироку досяг 
шістнадцяти років, в умовах ізоляції у спеціально пристосованих 
установах – арештних домах. Строк, на який може застосовуватися 
арешт щодо неповнолітніх, знижений порівняно зі ст. 60 КК України 
до меж від п’ятнадцяти до сорока п’яти діб. 

Позбавлення волі на певний строк є останнім і найсуворішим 
видом покарання, що становлять систему покарань для неповнолітніх. 
Відповідно до ст. 64 КК довічне позбавлення волі до особи, яка 
вчинила злочин у віці до 18 років, не застосовується. 

Стаття 102 КК встановлює особливості призначення 
неповнолітнім покарання у виді позбавлення волі порівняно з 
дорослими особами, які вчинили злочини. За вчинення вперше злочину 
невеликої тяжкості позбавлення волі до неповнолітнього не 
застосовується; за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості таке 
покарання не може перевищувати двох років; за злочин середньої 
тяжкості – чотирьох років; за тяжкий злочин – семи років; за 
особливо тяжкий – десять років; за особливо тяжкий злочин, 
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поєднаний з умисним позбавленням людини життя, – п’ятнадцять 
років. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю 
злочинів або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі не 
може перевищувати п’ятнадцяти років (ч. 2 ст. 103 КК України). 

Покарання у виді позбавлення волі є крайнім засобом 
кримінально-правового впливу на неповнолітніх, які вчинили злочини. 
Тому рішення про призначення неповнолітньому цього виду покарання 
приймається тільки тоді, коли його виправлення неможливе без 
ізоляції від суспільства. Обставинами, що можуть вплинути на таке 
рішення, можуть бути: випадки множинності злочинів; вчинення 
тяжких і особливо тяжких посягань, особливо проти життя та здоров’я 
особи; наявність у неповнолітнього усталених антигромадських 
поглядів і установок тощо. 

Главою 21 КВК України встановлюються особливості відбування 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк засудженими 
неповнолітніми. Неповнолітні відбувають покарання у спеціальних 
виховних установах. Відповідно до ч. 1 ст. 147 КВК України 
засудженх, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із 
виховної колонії для дальшого відбування покарання до виправної 
колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. 

Призначення покарання неповнолітнім. Керуючись загальними 
засадами призначення покарання, суд, призначаючи покарання 
неповнолітньому, відповідно до ч. 1 ст. 103 КК має також враховувати: 
1) умови його життя та виховання; 2) рівень розвитку; 3) вплив на 
нього дорослих та 4) інші особливості його особи. При цьому суди 
мають виходити з того, що неповнолітній вік особи, яка вчинила 
злочин, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 66 КК є обставиною, яка пом’якшує 
покарання, незалежно від того, чи досяг обвинувачений на час 
розгляду справи повноліття. Залежно від конкретних обставин справи 
суди повинні враховувати як такі, що пом’якшують покарання, й інші 
обставини, перелічені в ч. 1 ст. 66 КК, а також обставини, хоча й не 
зазначені у законі, але які знижують ступінь суспільної небезпечності 
злочину чи особи (наприклад, втягнення неповнолітнього у злочинну 
діяльність іншою особою, примирення з потерпілим тощо)1. 

Поняттям «умови життя та виховання неповнолітнього» 
охоплюється взаємовідносини в сім’ ї, з якою проживає неповнолітній, 
його матеріальне та виховне забезпечення, в тому числі рівень 
сімейного виховання та виховання у навчальних закладах, його 
ставлення до навчання і праці, до свого найближчого оточення, 
проведення дозвілля, відпустки (канікул) 2 . У разі, якщо вчинення 
злочину обумовлено збігом тяжких особистих, сімейних чи інших 

                                                 
1 Див.: Про практику застосування судами законодавства України у справах про 

злочини неповнолітніх : Постанова ПВСУ від 16 квітня 2004 р. № 5 // Постанови 
ПВСУ в кримінальних справах / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер, 
2005. – С. 300–310. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 335. 
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обставин чи негативним впливом з боку дорослих (характер фізичного 
або психічного примусу, зловживання службовою, матеріальною або 
іншою залежністю), ця обставина повинна враховуватися судом як 
пом’якшуюча покарання неповнолітнього. Слід брати до уваги рівень 
розвитку неповнолітнього, в тому числі й психічного, його здатність 
повністю або частково усвідомлювати суспільне значення і небезпеку 
вчиненого діяння, а також інші особливості його особи (стать, вік, 
освіта, риси характеру, поведінку до і після вчинення злочину, 
професія, місце роботи до вчинення злочину, поведінка у школі, на 
роботі, громадських місцях тощо). 

Істотного значення набуває така обставина, як вплив на 
неповнолітнього дорослих, чи не призвело це до вчинення 
неповнолітнім конкретного злочину. Відповідальність дорослих осіб за 
втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську 
діяльність встановлена не тільки ст. 304 КК України, а й іншими 
статтями цього Кодексу (ч. 3 ст. 300, ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 302, ч. 3 
ст. 303, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317, статтями 323 і 
324), які є щодо неї спеціальними нормами. 

 
23.4. Звільнення від покарання та від його відбування 
ЗУпКВ встановлює вичерпний перелік підстав, за наявності яких 

неповнолітня особа, яка вчинила злочин, може бути (а в деяких 
випадках повинна бути) звільнена: 1) від покарання за вчинений 
злочин (стаття 105 і 106 КК); 2) від реального відбування покарання, 
призначеного вироком суду (ст. 104 КК); 3) достроково від подальшого 
відбування частково відбутого засудженим покарання, призначеного 
вироком суду (ст. 107 КК України). 

Відповідно до ст. 104 КК звільнення від відбування покарання з 
випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 
75–78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією 
статтею. Тобто ці положення визнаються законодавцем як спеціальні 
щодо загальних правил звільнення від відбування покарання з 
випробуванням усіх інших осіб, які вчинили злочини. Звільнення таких 
осіб від відбування покарання з випробуванням є можливим тоді, коли 
суд, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та обставини справи, 
при призначенні зазначених у ст. 75 КК покарань (в їх числі й 
позбавлення волі на строк не більше п’яти років) дійде висновку про 
можливість виправлення підсудного без відбування покарання. У 
цьому випадку суд ухвалює: звільнити засудженого від відбування 
призначеного йому покарання з випробуванням – невчинення протягом 
визначеного судом іспитового строку (в межах від 1 до 3 років) нового 
злочину та виконання обов’язків, покладених на нього судом. 
Обов’язки, які суд може покласти на особу, звільнену від покарання з 
випробуванням, визначені в ст. 76, а правові наслідки звільнення від 
відбування покарання з випробуванням – в ст. 78 КК України1.  

                                                 
1 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 336–337. 
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У ст. 104 КК передбачені такі спеціальні правила: 1) звільнення 
від відбування покарання з випробуванням може бути застосовано до 
неповнолітнього лише у разі його засудження до арешту або 
позбавлення волі; 2) іспитовий строк установлюється тривалістю від 
одного до двох років; 3) у разі звільнення неповнолітнього від 
відбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему 
особу, за її згодою або на її прохання, обов’язок щодо нагляду за 
засудженим та проведення з ним виховної роботи. 

Відповідно до ч. 1 ст. 105 КК неповнолітній, який вчинив злочин 
невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від 
покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та 
подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку 
не потребує застосування покарання. 

Юридичний факт для такого звільнення від покарання, 
складається з таких умов: 1) вчинення неповнолітнім злочину 
невеликої (ч. 2 ст. 12 КК) або середньої (ч. 3 ст. 12 КК) тяжкості; 
2) щире каяття щодо вчиненого злочину та подальша бездоганна 
поведінки неповнолітнього (допомога потерпілому як одразу ж після 
посягання, так і згодом; добровільне і повне усунення шкоди, 
заподіяної злочином; утримання інших учасників посягання від його 
продовження або повторення; з’явлення із зізнанням до органів влади; 
викриття співучасників; правдиві свідчення в ході досудового слідства 
і судового розгляду справи; добросовісне ставлення до праці чи 
навчання; дотримання правил поведінки в громадських місцях та в 
побуті. Відповідні дії мають свідчити про певну лінію поведінки 
неповнолітнього в період після вчинення злочину, його намагання 
спокутувати вину, виправитися1; 3) впевненість суду, що неповнолітній 
на момент винесення вироку не потребує призначення покарання, 
однак до нього слід застосовувати ПЗВХ (з урахуванням тяжкості 
вчиненого злочину, вікового, розумового та психологічного стану 
особи неповнолітнього, а також матеріалів справи (місце, час, спосіб 
вчинення злочину, його наслідки) тощо2. Ці умовами у їх сукупності є 
обов’язковими для звільнення неповнолітнього, який вчинив злочин, 
від покарання із застосуванням ПЗВХ. 

Якщо суд внаслідок оцінки цих обставин дійде висновку про те, 
що неповнолітній для досягнення мети виправлення, запобігання 
вчиненню нових злочинів на момент постанови вироку не має потреби 
в призначенні покарання, він застосовує до неповнолітнього одне або 
декілька примусових заходів виховного характеру: 1) застереження; 
2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки 
неповнолітнього; 3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи 
осіб, які їх заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового 

                                                 
1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 4-те вид., перероб. та доповн. – К., 2007. – 
С. 231. 

2 Матишевський П. С. Указ. праця. – С. 338. 
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колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання; 
4) покладення на неповнолітнього, який досяг чотирнадцятирічного 
віку і має майно або прибуток, обов’язку відшкодування заподіяних 
майнових збитків; 5) направлення неповнолітнього до спеціальної 
навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, 
але на строк, що не перевищує трьох років. 

У разі ухилення неповнолітнього від застосованих до нього 
примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються і він 
направляється для відбування призначеного покарання. 

Умови застосування тих самих заходів виховного впливу при 
звільненні неповнолітнього від кримінальної відповідальності і при 
звільненні від покарання необхідно розрізняти за такими ознаками: а) 
звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням 
вказаних заходів можливо, якщо неповнолітній вперше вчинив злочин 
невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості (ст. 97 
КК). При звільненні від покарання умови більш м’які: неповнолітній 
може вчинити злочин невеликої або середньої тяжкості (ст. 105 КК), 
тобто законодавець не вимагає, щоб ці злочини були вчинені вперше; 
б) звільнення від кримінальної відповідальності можливе у разі, якщо 
виправлення неповнолітнього, який вчинив злочин невеликої тяжкості 
або необережний злочин середньої тяжкості, можливе без застосування 
покарання (ст. 97 КК). При звільненні від покарання (ст. 105 КК) він 
може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що 
внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на 
момент постановлення вироку не потребує застосування покарання. 
Отже, вимоги до посткримінальної поведінки неповнолітнього при 
звільненні його від кримінальної відповідальності та при звільненні від 
покарання різні. 

Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у 
зв’язку із закінченням строків давності застосовуються судом до осіб, 
які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, відповідно до 
загальних вимог, викладених у статтях 49 та 80 КК з обов’язковим 
додержанням положень, викладених у ст. 106 КК.  

Особа, яка вчинила злочин у віці до вісімнадцяти років, 
звільняється від покарання, якщо з дня набрання чинності 
обвинувальним вироком його не було виконано і минули такі строки: 
1) два роки – у разі засудження до покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у виді 
позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості; 2) п’ять років – у разі 
засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої 
тяжкості, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк не більше п’яти років за тяжкий злочин; 3) сім років – у 
разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше 
п’яти років за тяжкий злочин; 4) десять років – у разі засудження до 
покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин. 

Питання, пов’язані із призупиненням та перериванням строків 
давності виконання обвинувального вирку щодо неповнолітніх винних, 
вирішуються на підставі ч. 3 ст. 80 КК. 
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Статтею 107 КК передбачено, що до осіб, які відбувають 
покарання у виді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до 
вісімнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого 
злочину. Умови застосування цього виду звільнення закріплені у ч.ч. 
2–3 ст. 107 КК України, до яких належать: а) неповнолітній 
засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці та навчання 
довів своє виправлення (відсутність дисциплінарних стягнень, 
наявність заохочень, високі показники у праці, успішне навчання 
тощо 1 ); б) неповнолітній засуджений відбув: 1) не менше 1/3 
призначеного строку покарання у виді позбавлення волі за злочин 
невеликої або середньої тяжкості і за необережний тяжкий злочин; 
2) не менше 1/2 строку покарання у виді позбавлення волі, 
призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний 
особливо тяжкий злочин, а також, якщо він раніше відбував покарання 
у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення або зняття 
судимості знову вчинив у віці до вісімнадцяти років новий умисний 
злочин, за який він засуджений до позбавлення волі; 3) не менше 2/3 
строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за 
умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо він раніше відбував 
покарання у виді позбавлення волі і був умовно-достроково звільнений 
від відбування покарання, але до закінчення невідбутої частини 
покарання та до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинив 
умисний злочин, за який він засуджений до позбавлення волі. 

Матеріали про умовно-дострокове звільнення, які подають органи, 
що виконують покарання, мають відповідати вимогам, передбаченим 
ст. 154 КВК України. Коли ці вимоги не виконано (характеристика не 
відображає процесу виправлення засудженого або стосується не всього 
періоду відбування ним покарання, немає даних про попередні 
судимості та відшкодування матеріальних збитків, не подано витяг із 
рішення спостережної комісії або служби у справах неповнолітніх 
тощо) і заповнити ці прогалини в судовому засіданні неможливо, суддя 
на стадії підготовки справи до розгляду повертає матеріали для 
відповідного оформлення, а коли недоліки виявлено в судовому 
засіданні, – виносить відповідну ухвалу, в якій зазначає підстави для 
повернення матеріалів. Відсутність у матеріалах даних про можливість 
працевлаштування засудженого після умовно-дострокового звільнення 
від відбування покарання не може бути підставою для відмови у 
задоволенні подання. Щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років, 
суду необхідно з’ясовувати, де вони проживатимуть, працюватимуть 
або навчатимуться, якщо до них буде застосоване умовно-дострокове 
звільнення від відбування покарання (пункти 13–14 Постанови 
Пленуму Верховного Суду України «Про умовно-дострокове 

                                                 
1 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. 

ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – 2-е вид., перероб. та доп. – 
К. : Дакор, 2008. – С. 246. 
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звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини 
покарання більш м’яким» від 26.04.2002 № 2). 

Відповідно до ст.ст. 538 і 539 КПК умовно-дострокове звільнення 
від відбування покарання застосовуються місцевим судом, в межах 
територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, за 
спільним поданням органу, що відає відбуванням покарання, і 
спостережної комісії або служби у справах дітей. 

Згідно з ч. 4 ст. 107 КК до неповнолітніх заміна невідбутої 
частини покарання більш м’яким покаранням не застосовується, тому у 
разі наявності відповідних підстав, неповнолітній має бути звільнений 
від відбування покарання. У разі вчинення особою, до якої було 
застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, 
протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає 
їй покарання за правилами про призначення покарання за сукупністю 
вироків та правилами складання покарань і зарахування строку 
попереднього ув’язнення. 

 
23.5. Погашення та зняття судимості 
Для неповнолітніх, які відбули покарання, установлені пільгові 

порівняно з повнолітніми строки погашення судимості. У цьому також, 
як і у питаннях правового регулювання застосування всіх інших 
кримінально-правових засобів впливу, законодавець втілює принцип 
гуманізму щодо неповнолітніх злочинців, враховуючи особливості 
особистості осіб, які не досягли вісімнадцяти років.  

Стаття 108 КК передбачає положення, згідно з яким погашення та 
зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 
вісімнадцятирічного віку, здійснюється відповідно до статей 88–91 КК. 
Згідно з ч. 2 ст. 108 КК України такими, що не мають судимості, 
визнаються неповнолітні: 1) засуджені до покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, після виконання цього покарання; 2) засуджені до 
позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо 
вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять 
нового злочину; 3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, 
якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання не вчинять 
нового злочину; 4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий 
злочин, якщо вони протягом п’яти років з дня відбуття покарання не 
вчинять нового злочину. 

Відповідно до ч. 3 статті 108 КК України дострокове зняття 
судимості з осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 
вісімнадцятирічного віку, характеризується такими умовами: 1) така 
особа відбула покарання у виді позбавлення волі за тяжкий або 
особливо тяжкий злочин; 2) така особа повинна зразковою поведінкою 
і сумлінним ставленням до праці довести своє виправлення; 3) минуло 
не менш як півтора року з дня відбуття покарання за тяжкий злочин та 
не менше двох з половиною років з дня відбуття покарання за особливо 
тяжкий злочин. 

Якщо погашення судимості неповнолітніх, які відбули покарання 
у виді позбавлення волі, відбувається автоматично після закінчення 
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строків, зазначених у ч. 2 ст. 108 КК, то зняття у них судимості 
відноситься до виключної компетенції суду. Тому, якщо суд з 
урахуванням обставин справи дійде висновку, що неповнолітній не 
довів своє виправлення, він (суд) вправі відмовити у достроковому 
знятті судимості1. 

Що ж стосується переривання вказаних у законі строків, то ці 
питання регулюються загальними положеннями, що містяться у ч. 5 ст. 
90 КК. Так, якщо неповнолітня особа, яка відбула покарання, до 
закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг 
строку погашення судимості переривається і обчислюється заново. У 
цих випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за 
кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та 
додаткового) за останній злочин у загальному порядку, визначеному 
ст. 90 КК України. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Які види засобів кримінально-правового впливу можуть бути 
застосовані до неповнолітнього та малолітнього за КК України? 

2. Що таке примусові заходи виховного характеру? 
3. Який юридичний факт для звільнення неповнолітнього від 

кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру передбачений КК України? 

4. Які особливості звільнення неповнолітнього від кримінальної 
відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності встановлені 
ст. 106 КК України? 

5. Які види покарань можуть бути застосовані до неповнолітніх? 
6. Охарактеризуйте особливості застосування до неповнолітніх 

окремих видів покарань. 
7. Які особливості призначення покарання неповнолітнім 

передбачають норми розділу XV Загальної частини КК України? 
8. Які межі остаточного покарання, що може бути призначене 

неповнолітньому за сукупністю злочинів та за сукупністю вироків, 
встановлені КК України? 

9. Охарактеризуйте особливості звільнення неповнолітнього від 
відбування покарання з випробуванням? 

10. Охарактеризуйте особливості звільнення від покарання із 
застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

11. Які особливості звільнення від покарання у зв’язку із 
закінченням строків давності встановлені ст. 106 КК України? 

12. Розкрийте особливості застосування умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання неповнолітніх. 

13. Охарактеризуйте особливості погашення і зняття судимості в 
осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку. 

 

                                                 
1 Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : [учебник] / отв. ред. 

Е. Л. Стрельцов. – Х. : ООО «Одиссей», 2007. – С. 264. 
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