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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

допомогти курсантам згадати основні положення теорії кваліфікації злочинів. 

Звернути увагу на принципи кваліфікації злочинів. 

 

ВСТУП 

В сучасних умовах, коли наша країна розбудовується, як правова 

держава, особливе значення набуває суворе дотримання законів з метою 
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захисту прав і свобод громадян і людини. Боротьба зі злочинністю в нашій 

країні ведеться різними методами, із застосуванням різноманітних засобів. 

Поруч з економічними, організаційними та культурно-виховними 

засобами важливе значення мають заходи кримінально-правового впливу на 

осіб, що вчинили суспільно небезпечні посягання. 

Однією з гарантій здійснення законності реалізації державної 

кримінальної політики та основних принципів кримінального права є правильна 

кваліфікація злочинів, яка представляє собою оцінку суспільно небезпечного 

діяння з точки зору кримінального закону. Кваліфікація злочину є 

найважливішим та найскладнішим завданням у правозастосуванні. Саме від 

рівня знань працівників правозастосовчих органів (Національна поліція, 

прокуратура, суд) загальних принципів і правил кваліфікації злочинів, залежить 

правильність і об’єктивність кримінально-правової оцінки суспільно 

небезпечних діянь та при необхідності, призначення відповідного покарання 

винній особі. 

В нашому суспільстві побутують вислови: «Закон, як дишло...», «Була б 

людина, а стаття знайдеться!». Вони з’явилися не випадково, відображають 

існуючий стан в правозастосуванні, коли при правовій оцінці діянь 

допускаються натяжки та пересмикування. Внаслідок цього непоодинокі 

випадки, коли винні не притягаються до відповідальності, а діяння осіб, які не 

порушували закону, оцінюються як злочинні, однакові діяння отримують різну 

правову оцінку. 

Причому до помилки в кваліфікації призводить неврахування чи 

неправильна оцінка якоїсь однієї, іноді незначної, обставини чи ознаки злочину. 

І як неодноразово зазначав Пленум Верховного суду України, суди 

припускаються помилок при: 

1) розмежуванні окремих видів викрадення та інших злочинів проти 

власності від інших злочинів; 

2) закінченого злочину від незакінченого; 

3) продовжуваного злочину від повторного; 

4) при кваліфікації дій винних осіб за способом вчинення викрадення 

або іншого незаконного заволодіння чужим майном, розміром або вартістю 

викраденого; 

5) відмежуванні хуліганства від дрібного хуліганства та від суміжних 

складів злочинів; 

6) розмежуванні злочинів проти громадської безпеки та кваліфікації їх у 

сукупності з іншими злочинами тощо 

Спецкурс «Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції» має 

на меті поглиблене вивчення законодавчих і теоретичних проблем, пов’язаних з 

теорією кваліфікації злочинів, кваліфікації попередньої злочинної діяльності, 

множинності злочинів, злочинів вчинених у співучасті, кваліфікації помилок у 

кримінальному праві, детальний розгляд роз’яснень Пленуму Верховного Суду 

України з вказаних проблем, судової та слідчої практики, вироблення вміння 

правильної кваліфікації та розмежування злочинів тощо. 
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Тому вам як майбутнім слідчим належить навчитися чітко 

встановлювати факт наявності чи відсутності в діях винного складу злочину 

передбаченого кримінальним законом та правильно їх кваліфікувати. 

Давайте перейдемо до розгляду першого питання нашої лекції. 
 
 

I. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ  

 

Поняття кваліфікації злочинів є одним з центральних та найважливіших 

питань застосування кримінального закону. Дане поняття широко 

використовується не тільки в кримінальному праві , а й і в інших галузях права 

та юридичних науках, в правозастосовній діяльності , зокрема: 

- кримінології; 

- кримінальному процесі; 

- правовій статистиці тощо 

Звертаю Вашу увагу, що словосполучення «Кваліфікація злочинів» в 

кримінальному кодексі вживається зокрема в: 

ч.2 ст. 9 КК - Правові наслідки засудження особи за межами України; 

ч.3 ст. 29 КК - Кримінальна відповідальність співучасників; 

ч. 2 ст. 33 КК – Сукупність злочинів; 

ст. 35 КК - Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів; 

ч.3 ст. 66 КК - Обставини, які пом'якшують покарання; 

ч.4 ст. 67 КК - Обставини, які обтяжують покарання; 

ч.9, 10, 17 Розділу II- Прикінцеві та перехідні положення. 

Що ж означає кваліфікувати злочин? Це означає встановлення повної 

відповідності ознак злочину ознакам норми, що передбачає відповідальність за 

вчинення саме цього злочину. Тому кваліфікація злочину полягає в пошуку 

(визначенні) статті (статей, частин, пунктів) КК України,яка передбачає 

відповідальність за скоєння суспільно-небезпечного діяння. 

Термін кваліфікація походить від латинських слів «qualis» (якість, який за 

якістю) та «facio» (роблю). В праві під кваліфікацією звичайно розуміють 

оцінку діяння з точки зору нормативно-правових актів, визначення того, під яку 

праву норму ―підпадає‖ дане діяння. 

Для того, щоб зясувати, що ж таке кваліфікація злочинів давайте 

розглянемо генезис розвитку цього поняття. З історичного погляду розвиток 

вчення про кваліфікацію злочині можна поділити на наступні етапи: 

1. стародавні часи; 

2. Середньовіччя; 

3. кінець XVIII - початок XX століття; 

4. радянський період; 

а) від 1917 р. до кінця 50-х р. 

б) від кінця 50-х р. до 90 –х р. 

5. сучасний період. 

Вам уже відомо, що основи кваліфікації злочинів були закладені, ще за 

часів Стародавнього Риму. Основні положення практично в усіх галузях права 
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були закладені саме в цей час. У працях римських юристів розроблялися 

питання, пов’язані з тлумаченням і застосуванням закону, усуненням прогалин 

та суперечностей тощо
1
. Деякі з принципових надбань тих часів не втратили 

актуальності для кваліфікації злочинів і дотепер (Наприклад «спеціальний 

закон скасовує загальний», «співучасник слідує за виконавцем» тощо). 

 У період Середньовіччя з інквізіційною системою права майже повністю 

відсутній інтерес до питань кваліфікації злочинів. Головне це знайти злочинця 

(єретика). 

З кінця XVIII - початку XX століття починається бурхливий розвиток 

законодавства, виникають різні школи кримінального права. Це сприяє 

регулюванню положень, пов’язаних із правозастосовною діяльністю. 

Видатними вченими того часу (Ч. Беккарія, М. Таганцевим, П. Люблінським) 

висвітлювалися питання складу злочину, вироблення чітких критеріїв реалізації 

законодавчих норм, питання про роль суддів у встановленні істини в 

кримінальних справах. 

Радянський період розпочався з 1917 р. У перші роки радянської влади при 

кваліфікації злочинів керувалися «революційною свідомістю» та 

«пролетарським походженням». Зрозуміло, що ніяких наукових розробок в цей 

час не вимагалося.  

Лише після Другої світової війни з’являються перші вагомі роботи з теорії 

кваліфікації злочині. Однією з перших праць була робота проф.. О. Герцензона 

«Квалификация преступлений». Кваліфікацію злочинів О. Герцензон визначав 

як встановлення відповідності конкретного діяння ознакам того чи іншого 

складу злочину передбаченого кримінальним законом
2
. В радянський період 

проблемами кваліфікації займалися В. Кудрявцев, А. Зелінський, Б. Курінов, Я. 

Брайнін, С. Тарарухін тощо. 

А як же розуміється поняття кваліфікація злочинів сьогодні? 

Законодавчого визначення даного поняття на сьогоднішній день не існує. В 

науковій та учбовій літературі з кримінального права різними авторами 

даються різні визначення цього поняття. 

Найбільш вживаним є таке визначення: кваліфікація злочинів – це 

встановлення та юридичне закріплення точної відповідності між ознаками 

вчиненого діяння й ознаками складу злочину, передбаченого законом про 

кримінальну відповідальність. 

Зверніть увагу, що потрібно відрізняти поняття «кримінально-правова 

кваліфікація» та «кваліфікація злочинів». Останнє поняття є більш вужчим за 

обсягом, а тому воно охоплюється родовим «кримінально-правова 

кваліфікація» і становить лише його частину. При цьому кримінально-правова 

кваліфікація містить не тільки кваліфікацію злочинів, але й кваліфікацію інших 

діянь, які можуть і не бути злочинами (малозначних діянь, діянь вчинених 

неосудними особами тощо). 

                                                           
1
 Дигесты Юстиниана. – М.: Наука, 1984. – С. 32-35, 367-368. 

2
 Герцензон А.А. Квалификация преступлений. М., 1947. –С.4 
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Здійснюючи поділ кваліфікації злочинів на види, доцільно керуватися 

класифікаціями типів злочинів, які містяться в кримінальному законі, 

враховувати особливості кваліфікації окремих видів злочинів, які відображені в 

нормах чинного кримінального законодавства.  

З врахуванням викладеного видається, що доцільно враховувати такі 

критерії поділу кваліфікації злочину на види та виділяти наступні види 

кваліфікації злочинів: 

За стадією, якої досягло посягання: 

- кваліфікація закінченого злочину; 

- кваліфікація готування до злочину; 

- кваліфікація замаху на злочин. 

В залежності від того, вчинений злочин "одноосібно" чи у співучасті: 

- кваліфікація злочину, вчиненого однією особою; 

- кваліфікація злочину, вчиненого у співучасті. 

Виходячи з кількості злочинів, які піддані кваліфікації: 

- кваліфікація одиничного злочину; 

- кваліфікація множинності злочинів. 

Названі види кваліфікації злочинів, в свою чергу, можна об'єднати в групи 

чи, навпаки, поділити на підвиди. Наприклад, кваліфікація готування до 

злочину та кваліфікація замаху на злочин охоплюються поняттям "кваліфікація 

попередньої злочинної діяльності", кваліфікація множинності злочинів включає 

в себе поняття "кваліфікація повторності злочинів", "кваліфікація сукупності 

злочинів", "кваліфікація рецидиву злочинів". Кількість ступенів поділу, 

дрібність у виділенні видів кваліфікації злочинів визначається врешті-решт 

метою дослідження. Видається, що в плані постановки питання про 

співвідношення родового поняття кримінально-правової кваліфікації і 

відповідних видових понять достатнім є виділення видів кваліфікації злочинів, 

вказаних вище. 
 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, під кваліфікацією злочинів розуміють встановлення та 

юридичне закріплення точної відповідності між ознаками вчиненого діяння й 

ознаками складу злочину, передбаченого законом про кримінальну 

відповідальність.  

Виділяють наступні види кваліфікації злочинів: за стадією, якої досягло 

посягання: кваліфікація закінченого злочину, кваліфікація готування до 

злочину, кваліфікація замаху на злочин; в залежності від того, вчинений 

злочин "одноосібно" чи у співучасті: кваліфікація злочину, вчиненого однією 

особою, кваліфікація злочину, вчиненого у співучасті; виходячи з кількості 

злочинів, які піддані кваліфікації: кваліфікація одиничного злочину, 

кваліфікація множинності злочинів. 
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II. СТАДІЇ ТА ЕТАПИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

Поняття кримінально-правової кваліфікації набуде більшої чіткості, якщо 

розглянути його динаміку, показати, як вона розвивається в часі. В свою чергу 

це передбачає з’ясування того, які складові (стадії та етапи) включає цей 

процес. Тоді можна буде не лише уточнити зміст діяльності з кваліфікації, а й 

яскравіше показати її місце у процесі застосування кримінально-правових норм 

та відмежувати власне кваліфікацію від інших видів правозастосовної 

діяльності, уточнити понятійний апарат, що використовується тощо.  

З'ясування того, з яких стадій та етапів складається кримінально-правова 

кваліфікація, у якій послідовності вони розташовані, має, як видається, 

здійснюватися з урахуванням наступних засад:  

1) процес кримінально-правової кваліфікації не можна ототожнювати з 

процесом застосування кримінального закону. Кваліфікація - це лише частина 

застосування кримінального закону. В дещо спрощеному вигляді можна 

сказати, що застосування кримінального закону складається з двох головних 

дій - кваліфікації діяння та визначення його правових наслідків (переважно - 

призначення покарання); 

2) між окремими стадіями та етапами кримінально-правової кваліфікації 

існує діалектичний взаємозв'язок. Їх відокремлення можливе лише у ході 

теоретичного аналізу. При кваліфікації ж на практиці окремі стадії та етапи 

"переплітаються" між собою, може мінятися їх послідовність, до певних стадій 

у ході кваліфікації доводиться повертатися неодноразово( 

3) всі стадії кримінально-правової кваліфікації є рівноцінними, не можна 

виділяти стадій головних і другорядних, первинних і вторинних тощо; 

4) кваліфікація повинна пройти всі стадії. Відсутність хоча б однієї із 

стадій свідчить, що процес кваліфікації не відбувався взагалі чи не є 

завершеним; 

5) етапи кваліфікації мають виділятися в межах окремих її стадій. Інакше 

кажучи, стадії кваліфікації включають у себе етапи, які є віхами, рубежами, що 

відділяють одну стадію від іншої( 

6) кримінально-правова кваліфікація - це діяльність, у ході якої 

вирішуються не лише питання матеріального кримінального права, але і 

процесу. Тому вона включає в себе як аналіз фактичних обставин справи, вибір 

правової норми так і обгрунтування кваліфікації (того, що має застосовуватися 

саме ця, а не якась інша правова норма) та її юридичне закріплення у 

процесуальних документах.  

Можна сказати, що процес кваліфікації складається з таких стадій: 

1. Вибір кримінально-правової норми (норм), які передбачають вчинене 

діяння. 

2. Встановлення відповідності між юридично значущими фактичними 

ознаками діяння і ознаками, передбаченими законом (доведення того, що 

скоєне має кваліфікуватися саме за обраною нормою, а не за іншою, та що 

відсутні обставини, що усувають злочинність діяння). 
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3. Юридичне закріплення висновку про те, що вміненню підлягає 

конкретна норма (норми) (юридичне закріплення результатів кваліфікації). 

В свою чергу названі стадії можуть бути поділені на етапи, аналізуючи які і 

можна розкрити зміст відповідних стадій.  

 
СТАДІЯ ВИБОРУ ПРАВОВОЇ НОРМИ:  

Етап впорядкування зібраних фактичних даних; 

Етап висунення версій кваліфікації; 

Етап розмежування складів діянь; 

Етап виявлення правової норми (норм), яка підлягає застосуванню. 

 
СТАДІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ОЗНАКАМИ ДІЯННЯ І НОРМОЮ: 

Етап доведення наявності ознак складу злочину; 

Етап визначення стадії вчинення діяння; 

Етап оцінки діяння, яке виконане спільно кількома особами; 

Етап оцінки діяння, яке передбачене кількома нормами; 

Етап оцінки суспільної небезпеки діяння; 

Етап визначення наявності обставин, що усувають злочинність діяння. 

 
СТАДІЯ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КВАЛІФІКАЦІЇ: 

Етап формулювання результатів кваліфікації; 

Етап мотивування кваліфікації. 

 

Отже, кваліфікація починається з стадії вибору правової норми, яка 

передбачає діяння. Слід підкреслити, що мова повинна йти саме про "вибір" 

норми чи норм, з кількох існуючих, а не про її чи їх "відшукання" чи 

"встановлення". Адже у законодавстві існує лише одна єдина норма, 

розрахована на врегулювання даного випадку або кілька при сукупності 

злочинів. "Вибрати" - якраз і означає взяти щось потрібне, краще з наявного. 

Таким наявним виступає система чинних кримінально-правових норм. Не 

можна говорити, що у ході кваліфікації відбувається «пошук» норми. Так само 

неправильно вести мову про «встановлення» норми. Адже правова норма 

встановлена (закріплена в законі) ще до початку квалівфікації певного діяння. 

Стадія вибору правової норми в свою чергу складається з кількох етапів. 

Перший етап полягає у впорядкуванні встановлених фактичних даних і 

виділенні із них тих, які мають значення для кваліфікації. При цьому 

відбувається формування юридично значущих конструкцій. Складність такої 

діяльності, як зазначав Б.А.Курінов, полягає в тому, що на початку 

розслідування кримінальної справи далеко не завжди відомо, які факти будуть 

мати кримінально-правове значення, а які - ні. Потрібно уточнити, що такий 

етап притаманний не лише початку розслідування, оскільки кваліфікація в 

повному обсязі, тобто, яка проходить всі стадії та етапи, здійснюється на всіх 

стадіях кримінального процесу. 

Упорядкування фактичних даних передбачає, що самі такі дані вже зібрані 

у ході проведення дослідчої перевірки матеріалів, досудового слідства чи 
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судового розгляду. Починається упорядкування отриманих даних із поділу їх на 

індиферентні для права (наприклад ті, що стосуються батьків винного, 

поведінки осіб, які не причетні до посягання) та юридично значущі. З них, у 

свою чергу, виділяються ознаки, які мають лише доказове значення та ознаки, 

що враховуються при вирішенні матеріально-правових питань. Останні 

поділяються на такі, які враховуються при вирішенні питань про звільнення від 

юридичної відповідальності, призначенні покарання та звільнення від нього та 

ті, що мають кваліфікуюче значення. Кваліфікуюче ж значення мають, 

головним чином, ознаки, які вказані у диспозиціях правових норм. Таким 

чином, можна констатувати, що передумовою упорядкування встановлених 

фактичних обставин справи є знання особою, яка здійснює кваліфікацію, усієї 

сукупності правових норм, розуміння меж правового регулювання, вміння 

розрізнити право і "не право".  

Згодом, із ознак, що мають кваліфікуюче значення, розпочинається 

формування юридичних конструкцій, які використовуються у ході подальших 

дій по кваліфікації діяння. Це конструкції складу правопорушення: злочину, 

дисциплінарного правопорушення, адміністративного проступку, цивільного 

делікту, або ж конструкції складів діяння, вчиненого при обставинах, що 

усувають його злочинність, інших передбачених кримінальним законом діянь. 

Формування юридичних конструкцій здійснюється шляхом віднесення кожної з 

встановлених ознак до одного з елементів складу правопорушення: об'єкта, 

об'єктивної сторони, суб'єкта та суб'єктивної сторони.  

У ході впорядкування фактичних обставин справи відбувається виділення 

із них тих, які зібрані у законному порядку. Дані, які отримані з порушенням 

процесуальних норм при кваліфікації, до уваги не приймаються. Відповідна 

інформація або ж "відкидається" взагалі, або ж перевіряється і процесуально 

закріплюється і після того може знову увійти в орбіту кваліфікації. 

Наступний - другий етап стадії вибору кримінально-правової норми 

полягає у висуненні версій кваліфікації - виявленні групи суміжних складів 

правопорушень (складів інших діянь) і норм, які можуть охоплювати скоєне, чи 

й однієї такої норми. Для цього з груп ознак, які належать до окремих елементів 

складу, виділяються ті, що характеризують конкретні діяння. При цьому особа, 

яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя можуть обмежитися 

відібранням ознак, характерних лише для якогось одного складу злочину, чи 

іншого правопорушення - якщо практичний досвід, інтуїція, сам "набір" 

встановлених ознак дозволяють зробити більш-менш однозначне припущення 

щодо того, яке саме посягання вчинено. Однак, такий підхід небезпечний, він 

може призвести до того, що поза увагою опиняться ознаки інших складів. 

Разом із тим, якщо серед можливих версій кваліфікації не буде висунута 

істинна, то вона і у подальших етапах та стадіях кваліфікації не буде 

фігурувати. А тим самим скоєне не буде кваліфіковане за нормою, яка 

насправді передбачає діяння. Висунення версій кваліфікації вимагає від особи, 

яка проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді більш конкретного знання 



11 
 

системи права. Тут потрібно вже знати типові юридичні конструкції, які 

утворюють окремі ознаки складу правопорушень.  

Версії кваліфікації висуваються за певними ознаками Найчастіше 

"потрібні" норми знаходять за характером заподіяної шкоди (життю, власності, 

інтересам у сфері господарства), предметом (зброя, документи, наркотичні 

засоби), потерпілим (державний діяч, суддя, працівник підприємства) способом 

посягання (насильство, обман), спеціальним суб'єктом (службова особа, 

військовослужбовець). Тому при вивченні кримінального права важливе 

значення має виявлення системи кримінально-правовоих норм, групування 

таких норм не лише за об'єктом, але й за іншими ознаками. 

У ході висунення версій кваліфікації відбувається перше порівняння 

фактичного і юридичного складів. При цьому формується один фактичний 

склад правопорушення (чи іншого передбаченого кримінальним законом 

діяння) і, як правило, кілька можливих юридичних складів, що відповідають 

виявленому фактичному складу. 

Третій етап стадії вибору правової норми полягає у розмежуванні 

юридичних конструкцій - складів діянь, які були створені у ході попереднього 

етапу. Насамперед, ця проблема виникає стосовно розмежування діянь, які 

відносяться до правопорушень. Воно відбувається, насамперед, за вертикаллю, 

тобто між окремими галузями права. Крім того, розмежування проводиться і за 

горизонталлю - між інститутами та нормами однієї галузі права. Здійснюється 

розмежування шляхом порівняння однойменних позитивних (тих, які потрібно 

встановити) або негативних (відсутність яких слід довести) ознак фактичного 

та юридичного складів правопорушень. 

Врешті - решт можна сказати, що вибір норми здійснюється у ході 

розмежування правопорушень - шляхом послідовного "відкидання" тих ознак 

юридичного складу, які не відповідають виявленим ознакам фактичного складу 

правопорушення. 

Нарешті, четвертий етап вибору правової норми - це виявлення однієї чи 

кількох (при сукупності) норм, які підлягають застосуванню. Як видно з вище 

викладеного, воно відбувається внаслідок розширення переліку правових норм, 

що можуть застосовуватися у ході висунення версій кваліфікації та наступного 

звуження цього переліку до однієї (чи кількох) норми у зв'язку з 

розмежуванням правопорушень, інших діянь.  

Виявлення норми означає лише формальну відповідність фактичних і 

юридичних ознак діяння (фактичного і юридичного складу правопорушення). 

Воно відбувається з використанням лише конституюючих ознак посягання, 

названих у нормі Особливої частини кримінального закону, чи ознак діяння, 

вказаних у нормі Загальної частини. Для того, щоб констатувати, що скоєне є 

саме злочином (чи іншим правопорушенням) потрібно довести ще і наявність 

фактичних або сутністних ознак - відсутність малозначності посягання, а тим 

самим його суспільну небезпеку, відсутність ознак, що усувають злочинність 

посягання. Але це вже здійснюється на наступній стадії кваліфікації злочину. 
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Описаний процес вибору кримінально-правової норми стосується логічної 

послідовності дій. У практичній діяльності він часто здійснюється простіше, 

шляхом інтуїтивного вибору за однією чи кількома типовими ознаками, 

шляхом "узнавання" відповідної норми за аналогією з раніше кваліфікованими 

злочинами.  

Стадія встановлення відповідності між ознаками діяння і нормою як вже 

вказувалося, також складається із кількох етапів. В їх ході відбувається 

доведення істинності кваліфікації, яка на попередній стадії проведена лише за 

формальними ознаками, підтвердження того, що вчинене посягання є саме 

злочином, та що відсутні передбачені законом обставини, що усувають 

суспільну небезпеку та протиправність діяння.  

Отже, перший етап другої стадії кваліфікації діяння полягає у доведенні 

наявності ознак складу злочину. Він полягає у послідовному співставленні 

фактичних ознак посягання з ознаками злочину, передбаченими кримінально-

правовою нормою. При цьому використовується юридична конструкція складу 

злочину. Відомо, що в теорії кримінального права прийнято виділяти двадцять 

ознак складу злочину (деякі автори називають двадцять одну ознаку - 

виділяючи як самостійну - емоційний стан особи, або ж дев'ятнадцять - 

ввважаючи, що причиновоий зв'язок становить не самостійну ознаку а є 

складовою суспільно-небезпечних наслудків), які розділені на чотири групи - 

елементи складу злочину. Жодна із конструкцій складів злочинів, передбачених 

нормами чинного КК України, не містить в собі всі двадцять ознак, звичайно, 

вона характеризується набагато меншою їх кількістю, які для даного складу 

злочину прийнято називати обов'язковими. У кримінально-правовій теорії та на 

практиці ознаки складу злочину прийнято аналізувати у певній послідовності, 

за елементами складу злочину. Починають з об'єктивних ознак (тих, що 

відносяться до об'єкта та об'єктивної сторони), а потім переходять до 

суб'єктивних ознак. Що ж до аналізу останніх, то загальновизнаної схеми не 

вироблено. Одні вважають, що спочатку належить доводити наявність ознак 

суб'єктивної сторони, а вже потім суб'єкта, інші ж навпаки, стверджують, що 

процес кваліфікації за суб'єктивними ознаками повинен починатися з 

встановлення ознак суб'єкта злочину, а вже потім ознак суб'єктивної сторони. 

Остання позиція видається більш вдалою, а аргументи, висунуті на її користь - 

переконливими. Адже, перш ніж говорити про психічне ставлення до 

вчиненого діяння та його наслідків, слід визначити чи є сама особа вину, мотив 

та мету дій якої ми визначаємо. Крім того, констатація того, що особа, яка 

вчинила діяння, не досягла віку з якого може наставати кримінальна 

відповідальність чи була неосудною, виключає саму постановку питання про її 

вину стосовно вчиненого діяння. 

Послідовно проаналізувавши всі елементи та обов'язкові ознаки, які їх 

утворюють, можна зробити узагальнений висновок про наявність або 

відсутність складу конкретного злочину. Залежно від наявного "набору" ознак 

визначаються подальші дії щодо кваліфікації діяння. 
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Відомо, що у статтях Особливої частини КК сформульовані ознаки 

закінчених злочинів, вчинених виконавцем. Тому відсутність у вчиненому всіх 

ознак складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини КК, зовсім не 

означає, що скоєне не може кваліфікуватися за цією нормою, що відсутній 

склад злочину. Відсутність суспільно небезпечних наслідків, незавершеність 

діяння, описаних у нормі Особливої частини, за наявності всіх інших 

обов'язкових ознак складу злочину, може свідчити про те, що має місце не 

закінчений злочин, а готування до цього злочину чи замах на нього. Тому 

одним із етапів цієї стадії кваліфікації є оцінка скоєного посягання як 

закінченого чи перерваного на попередніх стадіях. На цьому етапі визначається 

має місце закінчений злочин, який кваліфікується лише за статтею Особливої 

частини, чи вчинене готування до злочину або замах на нього, які 

кваліфікуються з посиланням на відповідні частини ст.14 або 15 КК.  

Аналогічно проводиться оцінка посягання у випадку, коли у ньому брали 

участь дві чи більше особи, причому, у діяннях деяких з них відсутні всі ознаки 

складу злочину, описаного у статті Особливої частини КК. На цьому етапі 

визначається форма співучасті та вид співучасника і враховуються ці обставини 

при кваліфікації посягання. Якщо має місце співучасть у незакінченому 

злочині, то при кваліфікації враховується поєднання цих двох кримінально-

правових інститутів. 

Ще один з етапів цієї стадії кваліфікації полягає у вирішенні питань, 

пов'язаних із співвідношенням одиничного злочину та множинності злочинів. 

Насамперед, з'ясовується, чи є вчинений злочин одиничним, якщо так, то який 

його вид - простий чи складний (продовжуваний, триваючий, складений). Якщо 

має місце множинність злочинів, то визначається вид множинності, 

виясняється, чи потребують самостійної кваліфікації окремі прості злочини, які 

утворюють множинність, чи все охоплюється нормою, що передбачає 

відповідальність за множинність посягань. 

Доведення відповідності фактичних і юридичних ознак посягання, або, як 

ще кажуть, підведення факту під закон - констатація того, що у вчиненому є всі 

обов'язкові ознаки складу злочину, далеко не завершує кваліфікації. Хоча, 

треба відзначити, що у юридичній літературі була висловлена й інша думка, 

про те, що кваліфікація злочину вичерпується встановленням відповідності 

конкретного діяння ознакам того чи іншого складу злочину, передбаченого 

законом. Однак, більш обгрунтованою слід вважати загальновизнану на 

сьогодні позицію, згідно з якою процес кваліфікації включає в себе і прийняття 

рішення по справі. Г.А.Лєвіцкій справедливо відзначав, що кваліфікація 

злочину не може зводитися до механічного процесу порівняння, співставлення і 

встановлення формального співпадіння чи неспівпадіння ознак діяння й тієї чи 

іншої кримінально-правової норми. Вона одночасно включає у себе і розкриття 

суспільно-політичної сутності вчиненого діяння і дійсного політичного змісту 

закону, що застосовується. Розкриття ж суспільно-політичної сутності 

посягання - це не що інше, як визначення характеру і ступеня його суспільної 

небезпеки. Воно охоплює і встановлення відсутності малозначності дії або 
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бездіяльності. Відповідна оціночна діяльність становить, як вже відзначалося, 

окремий етап цієї стадії кваліфікації злочинів. 

Відомо, що суспільна небезпека - це не якась самостійна ознака складу 

злочину, а риса, яка виражена у сукупності таких ознак. Разом із тим, далеко не 

всі ознаки складу злочину "формують" його суспільну небезпеку. Зокрема, не є 

ознаками, які визначають суспільну небезпеку посягання, такі, як причиновий 

зв'язок, загальні ознаки суб'єкта. І навпаки, серед ознак складу злочину можна 

виділити такі, які головним чином і визначають його суспільну небезпеку. Це - 

важливість об'єкта злочинного посягання, характер і розмір злочинних 

наслідків, спосіб, місце, час, обстановка, знаряддя вчинення злочину, форма 

вини, мотив та мета дій особи, ознаки спеціального суб'єкта. 

Визначення суспільної небезпеки посягання у ході його кваліфікації 

можливе лише після того, як визначена кримінально-правова норма (норми), 

яка передбачає відповідальність за нього. Однак, саме по собі визначення 

норми кримінального закону ще не означає, що питання про суспільну 

небезпеку посягання однозначно вирішене. Відомо, що у кримінально правових 

нормах відображена типова суспільна небезпека певного посягання. А 

відповідні ознаки складу того чи іншого злочину містять ту "частину суспільної 

небезпеки", яка у сукупності достатня для визнання певного посягання 

злочином. Однак певна комбінація одних і тих же ознак складу злочину може 

змінювати суспільну небезпеку посягання у цілому. Так, крадіжка державного 

майна з проникненням у приміщення чи інше сховище на думку законодавця 

свідчить про те, що такі діяння є суспільно небезпечними і такими, за які 

повинна наставати кримінальна відповідальність навіть тоді, коли вартість 

викраденого менша трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Тобто, суспільну небезпеку такої крадіжки визначають не стільки її суспільно 

небезпечні наслідки, скільки місце та спосіб вилучення майна.  

Констатація того, що вчинена дія або бездіяльність формально містить 

ознаки злочину, але через малозначність не являє суспільної небезпеки, 

виключає кваліфікацію скоєного як злочину за певною статтею Особливої 

частини кримінального закону. Разом із тим, діяння не може бути визнане 

малозначним безвідносно до конкретної кримінально-правової норми. Немає 

малозначного посягання взагалі - є малозначна крадіжка, малозначна підробка 

документів, малозначне зберігання бойових припасів, тощо. Тому передумовою 

застосування ч.2 ст.11 КК є кваліфікація посягання за формальними ознаками 

за певною статтею Особливої частини КК. 

Наступний етап цієї стадії кваліфікації пов'язаний із доведенням того, що в 

скоєному наявні чи відсутні обставини, які усувають злочинність діяння. 

Потреба у цьому етапі кваліфікації виникає далеко не у всіх випадках, а лише 

тоді, коли серед фактичних обставин справи є ознаки необхідної оборони, 

крайньої необхідності, правомірного заподіяння шкоди при затриманні 

злочинця чи інших обставин, що усувають злочинність діяння.  

Застосування відповідних інститутів Загальної частини кримінального 

права України передбачає вирішення питань кваліфікації і за статтями 
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Особливої частини. Повинні кваліфікуватися як діяння осіб, які правомірно 

заподіюють шкоду, так і діяння тих осіб, проти яких застосована необхідна 

оборона, заподіяна шкода у стані крайньої необхідності чи у зв'язку з 

затриманням злочинця. Лише тоді, коли шкода в обстановці крайньої 

необхідності заподіяна для відвернення загрози, викликаної діями тварин, сил 

природи тощо кваліфікації потребують лише дії особи, яка заподіяла таку 

шкоду. Важливо відзначити, що дії осіб, які заподіяли шкоду при обставинах, 

що усувають злочинність діяння, кваліфікуються відповідними працівниками 

правоохоронних органів. Дії ж, що виступають підставою для необхідної 

оборони, крайньої необхідності, затримання злочинця, як суспільно небезпечні 

повинні оцінити самі особи, які правомірно заподіюють шкоду. 

Констатація того, що має місце необхідна оборона, крайня необхідність чи 

затримання злочинця можлива лише після того, як буде встановлено наявність 

формальних ознак певного злочину, передбаченого конкретною статтею 

Особливої частини кримінального законодавства. Для необхідної оборони та 

затримання злочинця - це ознаки злочинів проти особи - вбивства, заподіяння 

тілесних ушкоджень, незаконного позбавлення волі. Для крайньої необхідності 

- крім вказаних наслідків, це також знищення чи пошкодження майна.  

Відсутність у скоєному ознак будь-якого злочину, чи малозначність 

посягання виключає саму постановку питання як про необхідність застосування 

кримінально-правових заходів, так і про наявність обставин, що усувають 

злочинність діяння. Саме тому і є підстави виділяти цей етап кваліфікації як 

окремий. 

Встановлення відповідності між юридично значущими ознаками посягання 

і ознаками злочину, передбаченими законом, тобто обгрунтування (доведення) 

правильності вибору норми - це діяльність, яка відбувається у свідомості особи, 

яка проводить кваліфікацію. Вона ніяк не об'єктивується назовні, не 

відображається у документах, не тягне правових наслідків. Для того, щоб це 

сталося, потрібно, щоб кваліфікація пройшла свою третю стадію - стадію 

юридичного закріплення результатів.  

Етап формулювання результатів кваліфікації в процесуальних документах 

включає у себе, принаймні, три дії:  

1) виклад фактичних обставин справи; 

2) складання формули кваліфікації;  

3) викладення формулювання звинувачення. 

Виклад фактичних обставин справи полягає у формулюванні фактичного 

складу діяння. Тобто, з усіх встановлених по справі фактичних даних 

вибираються ті, які мають значення, враховуються при її вирішенні, 

виступають фактичною підставою застосування правової норми.  

Формула кваліфікації - це вказівка на статті Особливої, а в певних 

випадках і Загальної частини кримінального закону, якими передбачене 

вчинене діяння, шляхом використання скорочених, умовних позначень. Вона 

становить собою сукупність цифрових та буквених позначень, які вказують на 
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статті (а також їх частини та пункти) Загальної та Особливої частини 

кримінального закону, за якими кваліфікується діяння. 

Формула кваліфікації, як і будь-яке скорочення, для того, щоб була 

зрозумілою і піддавалася розшифруванню, повинна складатися з дотриманням 

певних правил. Загальні вимоги до формули кваліфікації такі: 

1) в ній має бути названий кримінальний закон, за яким кваліфікується 

діяння. Оскільки єдиним джерелом, в якому визначається злочинність і 

караність та інші кримінально-правові наслідки є тільки Кримінальний кодекс 

України, то обмежуються загальновідомим скороченим позначенням - КК. 

Враховуючи, що зараз має місце перехідний період, коли у конкретних справах 

інкримінується порушення як раніше чинного, так і нового кримінального 

законодавства України, в необхідних випадках потрібно вказувати, що скоєне 

кваліфікується за КК України 1960 чи за КК 2001 року; 

Наприклад, ч.3 ст.101 КК України 1960 р., ч.1 ст.296 КК України 2001 р. 

2) якщо стаття поділена законодавцем на кілька частин або пунктів, слід 

вказати структурну частину відповідної статті. 

Наприклад: ч.4 ст.185 КК (крадіжка, вчинена у великих розмірах);  

  пп..1), 6) ч.2 ст.115 КК (умисне вбивство двох або більше осіб, 

вчинене з корисливих мотивів) 

3) при необхідності потрібно зробити посилання на статті Загальної 

частини КК: 

- якщо має місце готування до злочину то при кваліфікації потрібно 

послатися на ч.1 ст.14 КК та на статтю Особливої частини КК, яка передбачає 

відповідний закінчений злочин 

Наприклад: ч.1 ст.14 - ч.3 ст.185 КК України; 

- якщо має місце замах на злочин, то залежно від його виду (закінчений чи 

незакінчений) потрібно послатися на ч.2 або ч.3 ст. 15 КК) та на відповідну 

статтю Особливої частини КК. 

Наприклад: ч.2 ст.15 КК - ч.3 ст.185 КК України; 

- якщо злочин вчинений у співучасті - і це не ―співучасть Особливого 

роду‖, яка прямо передбачена статтею Особливої частини КК, то при 

кваліфікації слід вказати частину ст.27 КК, яка передбачає діяльність 

співучасника того виду, діяння якого кваліфікуються, або ж частину ст.28 КК, 

яка передбачає форму співучасті, в якій вчинено злочин, який кваліфікується. 

Наприклад: ч.5 ст.27- ч.3 ст.185 КК України; 

  ч.3 ст.28 - ч.2 ст.192 КК України. 

4) у формулі кваліфікації належить правильно розставити розділові знаки, 

записати її так, щоб уникнуто неясності чи двозначності: 

- якщо має місце множинність злочинів, то кожна стаття Особливої 

частини має бути відокремлена крапкою з комою; 

- посилання на статті Загальної частини відокремлюються від статті 

Особливої частини дефісом; 

- посилання на статтю Загальної частини здійснюється окремо щодо 

кожної із статей Особливої частини КК 
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Наприклад: ч.2 ст.15 - ч.2 ст.194; ч.3 ст.15 - ч.1 ст.134; ст. 138 КК України  

Неправильно: ч.2 ст.15, ч.2 ст.194,ч..1 ст.134, ст. 138 КК.  

- формула кваліфікації щодо кожної особи записується окремо. 

Формулювання звинувачення становить собою словесне посилання на ті 

кримінально-правові норми, які відображені у формулі кваліфікації; юридичні 

формулювання, що відображають норми закону, в яких встановлена 

відповідальність за вчинене посягання. Формулювання звинувачення дозволяє 

усунути певну неконкретність, яка може мати місце у формулі кваліфікації. 

Адже в формулюванні звинувачення формула кваліфікації не лише 

розшифровується (тобто в ній називаються норми, які формулою кваліфікації 

лише позначені), а й конкретизується завдяки тому, що в ній вказуються не всі 

альтернативні ознаки діяння, які передбачені відповідною статтею 

кримінального закону, а лише ті, які мають місце в даному випадку. 

У цьому формулюванні словами відображається сутність звинувачення, 

пред'явленого особі - тобто вказується, у скоєнні якого злочину (яких злочинів) 

обвинувачується особа. Наприклад: "На підставі наведеного Н. звинувачується 

у замаху на розкрадання державного майна шляхом крадіжки, вчиненому 

повторно, з проникненням у приміщення та у великому розмірі, тобто у 

злочині, передбаченому ч.2 ст.17- ч.4 ст.81 КК України". 

Формулювання звинувачення не замінює формулу кваліфікації, а 

використовується разом із нею в найбільш об'ємних і важливих процесуальних 

документах - постанові про пред'явлення обвинувачення, обвинувальному 

висновку, постанові про віддання до суду, вироку. 

Завершальним етапом кримінально-правової кваліфікації є її мотивування 

у процесуальних документах. Висновок органів дізнання, досудового слідства 

слідства, прокуратури, суду щодо необхідності кваліфікації скоєного за 

певними нормами кримінального закону повинен бути не лише правильним по 

суті, а й обгрунтованим. Цим досягається стабільність кваліфікації - оскільки її 

зміна у такому разі потребує спростування висловлених аргументів; 

зрозумілість прийнятих рішень як для інших працівників правоохоронних 

органів, суддів, так і всіх громадян. Мотивування кваліфікації зміцнює 

впевненість у її правильності і самої службової особи, яка її здійснила. Тому 

процесуальний закон вимагає мотивування прийнятих рішень, включаючи і 

рішення щодо кваліфікації злочину.  

Обгрунтування кримінально-правової кваліфікації повинно складатися з 

сукупності міркувань, які стосуються: 

- мотивування того, які саме встановлені фактичні ознаки враховуються 

при кваліфікації. Іншими словами, перший етап мотивування кваліфікації - це 

мотивування наявності фактичного складу діяння; 

- пояснення вибору кримінально-правової норми. Мають бути наведені 

аргументи, керуючись якими обрана саме ця норма при наявності конкуренції 

чи колізії; чому вбачається наявність чи відсутність сукупності норм, які слід 

інкримінувати особі; навіщо при кваліфікації зроблене посилання на статті 

Загальної частини КК тощо;  
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- з'ясування логічної структури кримінально-правової норми, за якою 

кваліфікується діяння;- виклад того, які ознаки складу злочину є в даному 

випадку обов'язковими, тобто вказівка на юридичний склад злочину; 

- доведення відповідності між кожною ознакою фактичного і юридичного 

складу. 

Мотивування кваліфікації полягає у посиланні на акти офіційного 

тлумачення закону, постанови Пленуму Верховного Суду України, 

загальновизнані теоретичні положення (правила кваліфікації злочинів), 

міркування, висловленні самою особою, яка здійснює кваліфікацію. Отже, 

мотивування кваліфікації - це наведені в процесуальних документах 

положення, які доводять правильність рішення щодо кваліфікації скоєного, 

вираженого у формулі кваліфікації та формулюванні звинувачення.  

Кваліфікацію належить обгрунтовувати у всіх справах, однак обсяг, 

детальність такого обгрунтування залежить від складності справи.  
 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, можна виділити наступні стадії та етапи кримінально-

правової кваліфікації: 

I. Стадія вибору правової норми:  

1. Етап впорядкування зібраних фактичних даних; 

2. Етап висунення версій кваліфікації; 

3. Етап розмежування складів діянь; 

4. Етап виявлення правової норми (норм), яка підлягає застосуванню. 

II. Стадія встановлення відповідності між ознаками діяння і нормою: 

1. Етап доведення наявності ознак складу злочину; 

2. Етап визначення стадії вчинення діяння; 

3. Етап оцінки діяння, яке виконане спільно кількома особами; 

4. Етап оцінки діяння, яке передбачене кількома нормами; 

5. Етап оцінки суспільної небезпеки діяння; 

6. Етап визначення наявності обставин, що усувають злочинність діяння. 

III. Стадія юридичного закріплення результатів кваліфікації: 

1. Етап формулювання результатів кваліфікації; 

2. Етап мотивування кваліфікації. 
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III. ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

Кримінально-правова кваліфікація, як і будь-яка цілеспрямована свідома 

діяльність людини підпорядковується певним правилам. Ці правила за рівнем їх 

узагальнення (з врахуванням їх співвідношення, яке виражається 

філософськими категоріями загального одиничного і особливого) можуть бути 

класифіковані на  

1) загальні, які поширюються на кримінально-правову оцінку будь-якого 

діяння; 

2) типові - що стосуються кваліфікації певних типів злочинних діянь 

(попередньої злочинної діяльності, злочинів, вчинених у співучасті, повторних 

злочинів тощо); 

3) конкретні - які застосовуються при кваліфікації окремих видів злочинів 

(крадіжки, тілесних ушкоджень, хуліганства і т.д.). 

В основі вказаних правил знаходяться положення першого виду, вони 

визначають зміст і типових і конкретних правил кваліфікації, за своїм 

значенням є її принципами.  

Слід відзначити, що в науці кримінального права думка про те, що серед 

правил кваліфікації слід виділяти ті з них, які відіграють роль принципів, 

знаходить певну підтримку. Так, А.І.Рарог вказує, що оскільки найбільш 

загальні правила кваліфікації, які мають методологічне значення, існують 

об’єктивно, постановка питання про принципи кваліфікації злочинів видається 

цілком правомірною3. Водночас, цей вчений констатує, що не усіма вченими 

проводиться різниця між принципами і частковими правилами, які 

використовуються при кваліфікації4. Л.Д.Гаухман, розглядаючи питання про 

види правил кваліфікації злочинів, пропонує диференціювати їх на загальні 

часткові та одиничні5. При цьому, загальні правила кваліфікації він не іменує 

принципами, проте відзначає, що вони базуються на принципах та загальних 

положеннях кримінального права, використовуються при кваліфікації усіх без 

винятку злочинів6.  

Що ж до того, які положення слід відносити до принципів кваліфікації (її 

загальних правил), то в теорії кримінального права немає більш-менш чітко 

виражених позицій. Зустрічаються думки, відповідно до яких принципами 

кваліфікації визнаються хай і важливі, принципові моменти, але які не мають 

стосунку до кваліфікації, а є принципами кримінальної відповідальності чи й 

взагалі відносяться до суміжних галузей права, зокрема, кримінального 

процесу. Видається, що це багато в чому зумовлено відсутністю єдиного 

підходу до самого поняття кримінально-правових принципів. Тому, перш, ніж 

вести мову про те, що вважати принципами кримінально-правової кваліфікації, 

доцільним видається з’ясувати ознаки та поняття таких принципів. 

                                                           
3
 Рарог А.И.Квалификация преступлений по субъективным признакам. - Санк-Петербург: Юридический Центр 

Пресс, 2002. - с.30. 
4
 Там же. - С.29-30. 

5
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. - 

С.270. 
6
 Там же. 
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Визначаючи поняття принципів кримінально-правової кваліфікації 

(частиною з яких є принципи кваліфікації злочинів) слід назвати їх істотні, 

необхідні і достатні ознаки.  

Насамперед, це системний характер принципів, яка  відображає те, що 

принципи кримінально-правової кваліфікації несуперечливі, узгоджені між 

собою, можливі протиріччя між ними знімаються за допомогою звернення до 

того принципу, який є головним у цій системі. 

Наукова обгрунтованість принципів - ознака, яка вказує, що вони 

відображають об’єктивно існуючі закономірності функціонування права. Отже, 

принципами можуть визнаватися не будь-які положення, а лише ті, які мають 

свою основу в інших правових категоріях. Нарешті, вказівка на наукову 

обгрунтованість принципів означає, що вони вільні від ідеологічних установок.  

Стабільність, як ознака принципів кримінально-правової кваліфікації, 

свідчить про те, що відповідні положення витримали перевірку часом, 

апробовані в ході теоретичних пошуків та в практиці правозастосування. Вони 

не можуть змінюватися вольовим шляхом в зв’язку з потребами сьогодення. 

У визначенні принципів слід відобразити традиційну для позначення саме 

цієї правової категорії рису - що це положення найбільш загальні. Отже 

принципи - це ті ідеї, які поширюються на всі питання кваліфікації, стосуються 

кваліфікації усіх злочинів. Вони стосовно більш детальних правил відіграють 

роль загального. 

Названі вище ознаки характеризують об’єктивні начала в принципах 

кримінально-правової кваліфікації. Суб’єктивне ж їх начало позначається через 

вказівку на те, що це правила, які застосовуються свідомо. 

Специфіку принципів кримінально-правової кваліфікації порівняно з 

іншими видами правових принципів можна показати через вказівку на сферу їх 

дії. Аналізовані принципи стосуються змісту кримінально-правової кваліфікації  

З урахуванням викладених вище положень може бути запропоноване таке 

формулювання: принципи кримінально-правової кваліфікації - це система 

науково обгрунтованих, стабільних, таких, що застосовуються свідомо 

найбільш загальних правил, на підставі яких здійснюється вибір кримінально-

правової норми, яка передбачає скоєне діяння, доводиться необхідність 

застосування саме цієї норми і процесуально закріплюється висновок, що 

діяння охоплюється саме обраною нормою. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, принципи кримінально-правової кваліфікації - це система 

науково обгрунтованих, стабільних, таких, що застосовуються свідомо 

найбільш загальних правил, на підставі яких здійснюється вибір кримінально-

правової норми, яка передбачає скоєне діяння, доводиться необхідність 

застосування саме цієї норми і процесуально закріплюється висновок, що 

діяння охоплюється саме обраною нормою. 
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IV. ВИДИ ПРИНЦИПІВ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

Принципи кримінально-правової кваліфікації не закріплені у законі, тому 

їх види, систему та зміст розкриває лише теорія кримінального права.  

В кримінально-правовій літературі це питання, як вже відзначалося, не 

знайшло певного вирішення, його висвітлення взагалі знаходиться в початковій 

стадії. Можна вказати лише двох авторів, які зупинялися на тому, які ж 

положення відносяться до найбільш загальних - принципових для кваліфікації.  

Так, Л.Д.Гаухман відзначає, що загальних правил кваліфікації злочинів 

небагато7, серед тих які базуються на Конституції РФ та принципах, 

закріплених в КК РФ називає 1) скоєне повинно безпосередньо бути 

передбачене кримінальним законом як злочин; 2) скоєне повинно містити 

конкретний склад злочину; 3) офіційна кваліфікація злочину, яка лежить в 

основі звинувачення, повинна базуватися на точно встановлених фактичних 

даних, доведених за правилами, встановленими в КПК РФ8; до правил, які 

базуються на інших загальних правилах, встановлений в КК, відносить: 1) 

злочин кваліфікується за кримінальним законом, який дії під час його 

вчинення; 2) часом вчинення злочину визнається час вчинення суспільно 

небезпечної дії (бездіяльності), незалежно від часу настання наслідків; 3) по КК 

РФ кваліфікується злочин, вчинений на території РФ9. Видається, що 

положення, які Л.Д.Гаухман називає загальними правилами кваліфікації 

злочинів насправді такими не виступають. Адже це - положення, які стосуються 

принципів кримінальної відповідальності, дії кримінального закону в часі та 

просторі тощо, а аж ніяк не кваліфікації, під якою цей автор розуміє в цілому ж 

ті ж правові явища, що й інші вчені - співставлення, порівняння, в кінцевому 

підсумку суміщення фактичних ознак діяння, та ознак, передбачених 

законом10. 

Більш близько підійшов до вирішення питання про види принципів 

кваліфікації (однак, виходячи з традиційної позиції - кваліфікації злочинів, а не 

кримінально-правової кваліфікації) А.І.Рарог. До принципів кваліфікації 

злочинів від відносить її: 1) об’єктивність; 2) істинність; 3) точність; 4) 

повноту
11

. Погоджуючись з необхідністю виділення більшості з таких 

принципів, разом із тим відзначимо, що, їх перелік можна і потрібно уточнити. 

Адже, по-перше, А.І.Рарог, назвав далеко не всі принципи кваліфікації, а, по-

друге, виділення такого принципу, як істинність видається безпідставним, 

оскільки це - процесуальна вимога, а не характеристика кримінально-правової 

кваліфікації, як складової правозастосовної діяльності.  

Таким чином можна констатувати, що задовольнитися існуючими в 

літературі дослідженнями з приводу переліку видів принципів кримінально-

правової кваліфікації не можна. Визначити ж, які положення є принципами 
                                                           
7
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. - 

С.271. 
8
 Там же. - С. 275-278. 

9
 Там же. - С. 279-283. 

10
 Там же. - С. 27. 

11
 Рарог А.И.Квалификация преступлений по субъективным признакам. - Санк-Петербург: Юридический Центр 

Пресс, 2002. - с.30-43. 
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кримінально-правової кваліфікації можна базуючись на аналізі норм 

Конституції України, кримінально-правових положень Загальної та Особливої 

частини, міжнародно-правових актів, схвалених нашою державою, виходячи з 

загальновизнаних теоретичних постулатів та позицій, яких притримується 

правозастосовна практика. Такі принципи не лише відображають домінуючі 

погляди з питань встановлення норми КК, якою передбачене вчинене діяння, з 

приводу встановлення (доведення) відповідності між фактом і нормою, а й 

містять вимоги, які адресовані до законодавця, учасників правозастосовної 

діяльності. Вони повинні бути відомими і зрозумілими особами, дії яких 

кваліфікуються, всім громадянам. 

Так, теза про те, що принципом кримінально-правової кваліфікації є 

принцип законності випливає з наступних положень: 

- філософські категорій "зміст і форма", "абстрактне і конкретне", якими 

виражається співвідношення принципів кримінально-правової кваліфікації та 

інших видів кримінально-правових принципів дають підстави стверджувати, 

що кваліфікація як вид застосування закону є формою його вияву, проявом 

конкретного в правовому регулюванні суспільних відносин. Звідси випливає, 

що здійснюватися вона повинна лише на підставі закону і в точній 

відповідності до нього; 

- норми Конституції закріплюють положення про те, що вся діяльність 

державних органів, які застосовують закон (а отже і в частині кримінально-

правової кваліфікації), здійснюється виходячи з засад неухильного дотримання 

законності; 

- міжнародно-правові акти, підписані чи ратифіковані від імені України, які 

нині визнаються частиною національного законодавства нашої держави, 

засновуються на визнанні того, що будь-яка правозастосовна діяльність має 

здійснюватися відповідно до принципу законності як при їх застосуванні, так і 

при застосуванні внутрішнього законодавства; 

- визнання того, що Україна є правовою державою (чи, принаймні, йде по 

шляху створення такої держави) передбачає, що вся правозастосовна діяльність 

здійснюється відповідно до принципу законності. Саме закон є вищим 

критерієм правильності рішень, які приймаються в ході правозастосування. 

Застосування права не лише здійснюється на підставі закону, а й 

регламентоване ним. Врешті - решт всі як загальні положення, відповідно з 

якими здійснюється кримінально-правова кваліфікація - її принципи, так і 

конкретні правила кваліфікації випливають із окремих правових норм чи їх 

сукупності. При виникненні суперечностей між тими чи іншими принципами 

пріоритет певним із них надається виходячи саме з норм закону. 

Принцип стабільності кримінально-правової кваліфікації виводиться 

виходячи з того, що: 

- норми чинного законодавства і кваліфікація співвідносяться як 

можливість і дійсність. Дійсність може змінюватися лише за умови зміни 

можливості, яка лежить в основі даної дійсності. Тому, поки не змінене чинне 

законодавство, норми якого є підставою кваліфікації, визнаються незміненими 



23 
 

фактичні обставини справи, не встановлені помилки чи зловживання в ході 

кваліфікації, вона сама також повинна бути незмінною, стабільною; 

- головний принцип кваліфікації - принцип законності передбачає, що на 

основі норм закону повинна відбуватися не лише кримінально-правова оцінка 

діяння, але і зміна кваліфікації. Виходячи із прагнення забезпечити стабільність 

зафіксованих у процесуальних документах висновків про оцінку діяння, чинне 

законодавство передбачає певну процедуру зміни кваліфікації, ускладнюючи і 

утруднюючи її по мірі переходу до більш пізніх стадій кримінального процесу; 

- гуманізм права, прагнення забезпечити повну реалізацію законних прав і 

інтересів учасників процесу виявляється в тому, що зміна кваліфікації, яка веде 

до погіршення становища особи, діяння якої підлягає оцінці, можлива лише за 

умови повторення необхідних процесуальних дій, повернення справи на 

попередню стадію кримінального процесу. 

Принцип офіційності кримінально-правової кваліфікації має свою основу в 

таких положеннях: 

- кримінально-правова кваліфікація є результат взаємодії необхідності і 

випадковості у кримінально-правовому регулювання суспільних відносин. При 

цьому кваліфікація - це не наслідок випадкового збігу обставин, а необхідний 

результат застосування закону. Застосування ж норм чинного законодавства - 

це прерогатива спеціально на те уповноважених державних органів. Тому й 

кваліфікація виступає як форма державно-владної діяльності, як діяльність 

офіційна; 

- чинне процесуальне законодавство визначає коло органів, які здійснюють 

кримінально-правову оцінку діяння особи від імені держави, встановлює їх 

повноваження, передбачає порядок закріплення результатів кримінально-

правової кваліфікації в процесуальних документах. З відповідних норм 

випливає, що лише така - офіційна - кваліфікація має правове значення. Тому 

вказаний принцип прямо випливає із головного принципу кримінально-

правової кваліфікації - принципу законності; 

- існуюча практика застосування кримінального закону полягає в тому, що 

кваліфікація, здійснена в неофіційному порядку, не тягне за собою правових 

наслідків. Вона лише сприяє виробленню відповідної позиції працівників 

компетентних органів; 

 - проведений вище аналіз суб'єктів кримінально-правової кваліфікації 

показує неприйнятність того положення, коли в ряді випадків чинний 

кримінальний закон, по суті, покладає обов'язок провести кримінально-правову 

оцінку діянь чи то інших осіб, чи то власної поведінки на окремих громадян. 

Принцип повноти кримінально-правової кваліфікації виділяється, оскільки: 

- в кваліфікації знаходить свій прояв діалектика необхідності і 

випадковості. Кваліфікація, як явище необхідне, повинно відображати 

необхідність кримінально-правової оцінки вчиненого діяння в повному обсязі. 

Якщо ж піддати оцінці лише частину вчиненого особою діяння (діянь), оцінити 

його з позицій не всіх існуючих кримінально-правових норм, а лише окремих із 

них, то необхідність не отримає свого прояву в кваліфікації; 
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- необхідність забезпечення повноти кваліфікації випливає також із 

принципу законності. Він може вважатися реалізованим, коли закон 

застосований в повному обсязі, всі норми, які поширюються на дане діяння 

враховані при оцінці відповідної поведінки особи; 

- системний характер права передбачає, що при кваліфікації повинні 

знайти свій розвиток інші правові принципи. Закріплення в кримінально-

процесуальному законодавстві принципу всебічності, повноти і об'єктивності 

дослідження обставин справи (ст.22 КПК) передбачає, що й кваліфікація буде 

здійснюватися на тих же засадах. Адже, якщо не забезпечувати повноту 

кваліфікації, то втрачає зміст повнота встановлення фактичних обставин 

справи. 

Принцип точності кримінально-правової кваліфікації базується на таких 

положеннях: 

- злочинець повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності і 

покараний1 саме за вчинений ним злочин12; 

- необхідність кримінально-правової кваліфікації діянь, які стали відомі 

правоохоронним органам, передбачає, що така кваліфікація має бути проведена 

у відповідності з законом. Наявність в чинному КК багатьох норм означає, що 

необхідність можна вважати реалізованою лише за умови, що з усіх них 

вибрана саме та, яка передбачає скоєне діяння; 

- головний принцип кримінально-правової кваліфікації - принцип 

законності - включає в себе обов'язок відповідних органів застосовувати закон 

у точній відповідності з його змістом, виходити з того, що злочином може 

визнаватися лише діяння, прямо передбачене кримінальним законом. Тобто 

особа, яка проводить дізнання, слідчий, прокурор, суддя можуть вмінити 

винному не будь-яку норму з числа наявних у чинному законодавстві, а лише 

ту, яка прямо передбачає скоєне діяння;   

- магістральні шляхи розвитку кримінального законодавства - створення 

узагальнюючих норм та диференціація кримінальної відповідальності 

приводять до наявності багатьох норм, які передбачають вчинене діяння. При 

цьому жодні з них не дублюються. Тому кваліфікація передбачає вибір із усіх 

існуючих норм однієї конкретної (а при сукупності злочинів - кількох норм); 

- точність кваліфікації спрямована на те, щоб забезпечити реалізацію 

законних інтересів як держави, так і окремих осіб, пов'язаних із правильною 

кримінально-правовою кваліфікацією діяння.  

Підставою для виділення як самостійного принципу індивідуальності 

кримінально-правової кваліфікації є: 

- співвідношення законодавства і його застосування (кваліфікації) як 

сутності і явища, абстрактного і конкретного. Кваліфікація, будучи явищем, 

проявом конкретного характеризується такими рисами, які дають можливість 

відрізнити його від інших явищ і іншого конкретного. Тому кваліфікації 

притаманна індивідуалізація, в ній знаходять свій вияв ознаки, які специфічні 
                                                           
12

 В літературі відзначається, що в кримінальному праві це положення є аксіомою. Вона настільки очевидна, що 

не розглядається навіть як принцип кримінального права - Клепицкий И.А. ―Отмывание денег‖ в современном 

уголовном праве. // Государство и право. - 2002. - №8. - С.33 [33-46]. 
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саме для даного посягання. Якщо в ході кваліфікації не сформульована 

індивідуальна правова оцінка кожного діяння окремо, не диференційована роль 

кожної особи у вчиненні злочину то є підстави вважати, що явище правової 

оцінки не відбулося; 

- необхідність індивідуалізації кримінально-правової кваліфікації 

базується, як і всі інші її принципи, на принципі законності. Кримінальний та 

кримінально-процесуальний закон передбачає окрему правову оцінку діянь 

кожної особи і кожного діяння. Законом визначені межі індивідуалізації при 

кримінально-правовій кваліфікації скоєного - вони визначаються тим, наскільки 

диференційована відповідальність; 

- принцип індивідуалізації кваліфікації базується також на такому 

принципі кримінального права, як справедливість. Одним із аспектів 

справедливості в кримінальному праві є притягнення до відповідальності за 

власні дії, з врахуванням характеру дій, вчинених кожною особою окремо. Це в 

свою чергу передбачає окрему кваліфікацію дій кожної особи;   

- вказаний принцип кваліфікації безпосередньо виходить із 

конституційного положення про те, що "юридична відповідальність кожної 

особи має індивідуальний характер" (ч.2 ст.61 Конституції України). 

Принцип недопустимості подвійного інкримінування (недопустимості 

кваліфікації за певною нормою, якщо діяння вже охоплене іншою нормою з 

числа вмінених цій же особі) при кримінально-правовій кваліфікації 

грунтується на наступних положеннях: 

- кваліфікація є явищем стосовно норм чинного законодавства - сутності. 

Оскільки сутність в предметі лише одна (хоча вона може проявлятися в 

багатьох явищах), то очевидно, що одному явищу може відповідати тільки одна 

норма. Тим самим кваліфікація діяння за певною нормою виключає 

застосування щодо цього ж діяння іншої норми, якщо скоєне повністю 

отримало кримінально-правову оцінку;   

 - вказаний принцип кримінально-правової кваліфікації базується на 

конституційному положенні, згідно з яким "ніхто не може бути двічі 

притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення" (ч.1 ст.61 Конституції України); 

- в основі даного принципу лежить правова аксіома non bis in idem, відома 

на протязі всього періоду існування і розвитку юриспруденції. 

Нарешті, принцип об'єктивності кримінально-правової кваліфікації 

виділяється з врахуванням співвідношення об'єктивного і суб'єктивного в 

підставах кваліфікації та безпосередньо при її проведенні. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, є підстави стверджувати, що кримінально-правова 

кваліфікація повинна здійснюватися з дотриманням таких принципів: 

1) законність; 

2) офіційність; 

3) об’єктивність; 
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4) точність; 

5) індивідуальність; 

6) повнота; 

7) вирішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікуються; 

8) недопустимість подвійного інкримінування; 

9) стабільність.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На завершення лекції давайте згадаємо основні положення про які ви 

сьогодні дізналися. 

Під кваліфікацією злочинів розуміють встановлення та юридичне 

закріплення точної відповідності між ознаками вчиненого діяння й ознаками 

складу злочину, передбаченого законом про кримінальну відповідальність.  

Виділяють наступні види кваліфікації злочинів:  за стадією, якої досягло 

посягання:  кваліфікація закінченого злочину, кваліфікація готування до 

злочину, кваліфікація замаху на злочин; в залежності від того, вчинений 

злочин "одноосібно" чи у співучасті: кваліфікація злочину, вчиненого однією 

особою, кваліфікація злочину, вчиненого у співучасті; виходячи з кількості 

злочинів, які піддані кваліфікації: кваліфікація одиничного злочину, 

кваліфікація множинності злочинів. 

Існують наступні стадії та етапи кримінально-правової кваліфікації: 

I. Стадія вибору правової норми:  

1. Етап впорядкування зібраних фактичних даних; 

2. Етап висунення версій кваліфікації; 

3. Етап розмежування складів діянь; 

4. Етап виявлення правової норми (норм), яка підлягає застосуванню. 

II. Стадія встановлення відповідності між ознаками діяння і нормою: 

1. Етап доведення наявності ознак складу злочину; 

2. Етап визначення стадії вчинення діяння; 

3. Етап оцінки діяння, яке виконане спільно кількома особами; 

4. Етап оцінки діяння, яке передбачене кількома нормами; 

5. Етап оцінки суспільної небезпеки діяння; 

6. Етап визначення наявності обставин, що усувають злочинність діяння. 

III. Стадія юридичного закріплення результатів кваліфікації: 

1. Етап формулювання результатів кваліфікації; 

2. Етап мотивування кваліфікації. 

Принципи кримінально-правової кваліфікації - це система науково 

обгрунтованих, стабільних, таких, що застосовуються свідомо найбільш 

загальних правил, на підставі яких здійснюється вибір кримінально-правової 

норми, яка передбачає скоєне діяння, доводиться необхідність застосування 

саме цієї норми і процесуально закріплюється висновок, що діяння 

охоплюється саме обраною нормою. 

Кримінально-правова кваліфікація повинна здійснюватися з дотриманням 

таких принципів: 
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1) законність; 

2) офіційність; 

3) об’єктивність; 

4) точність; 

5) індивідуальність; 

6) повнота; 

7) вирішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікуються; 

8) недопустимість подвійного інкримінування; 

9) стабільність. 

 

… 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Відпрацювати наступні питання: 

1. Поняття кваліфікації злочинів. 

2. Характеристика окремих принципів кримінально-правової кваліфікації. 

3. Види підстав кримінально-правової кваліфікації. 

4. Співвідношення понять «кваліфікація злочинів» та «кримінально-правова 

кваліфікація». 
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ТТЕЕММАА  №№  22..  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЯЯ  ППООППЕЕРРЕЕДДННЬЬООЇЇ  ЗЗЛЛООЧЧИИННННООЇЇ  

ДДІІЯЯЛЛЬЬННООССТТІІ..  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
1. Кваліфікація закінченого злочину….............................................................__ 

2. Кваліфікація готування до злочину………………………………………...__ 

3. Кваліфікація замаху на злочин…………………………………………...…__ 

4. Добровільна відмова від вчинення злочину ………………………………__ 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
1. Конституція України (від 28.06.1996 року). 

2. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 року)  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України (від 13.04.2012 року) 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 

9-те вид., переробл. та доповн / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: У 2 
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– 964 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 

{текст}/О.І. Мотлях, Н.В. Малярчук, Ю.В. Корнєєв {та ін..} – К.: «Центр 

учбової літератури», 2014. – 696 с. 

8. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / За заг. ред.. В.В. Коваленка; за наук. ред. О.М. Джужи та 

А.В. Савченка. – К.: Атака, 2011. – 648 с. 

9. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 2-ге. – К.: Атіка, 2002. – 640 с. 



29 
 

10. Красницький І.В., Шутяк Л.С. Відповідальність за замах на злочин 

за кримінальним правом України: монографія/ І.В. Краницький, Л.С. Шутяк. – 

Львів: ЛьвДУВС, 2015. – 224 с. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

допомогти курсантам згадати основні стадії вчинення злочинів. Звернути увагу 

на особливості кваліфікації злочинів при попередній злочинній діяльності. 

 

ВСТУП 

Кримінальне законодавство передбачає відповідальність не лише за 

закінчене посягання, а і за готування до злочину та замах на нього. Тому 

кваліфікація злочину передбачає встановлення стадії його вчинення. Не 

зважаючи на те, що в КК України є спеціальні положення, що стосуються 

відповідальності за готування до злочину та замах на нього (ст.13 - 16 КК), що 

відповідні проблеми давно розробляються у теорії кримінального права, 

врахування стадії вчинення злочину у ході його кваліфікації становить певні 

складності у правозастосовеій практиці. Найбільше складнощів виникає у 

зв’язку з визначенням моменту закінчення окремих видів злочинів, 

кваліфікацією посягань, у яких є ознаки одночасно і попередньої злочинної 

діяльності і закінчених злочинів, кваліфікацією готування до злочину і замаху 

на нього при альтернативному і неконкретизованому умислі тощо. Ці 

утруднення у значній мірі викликані тим, що у чинному законодавстві питання 

кваліфікації закінченого злочину та попередньої злочинної діяльності не 

регламентовані, а у теорії кримінального права багато питань залишаються поза 

увагою дослідників, або ж вирішуються суперечливо. 
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Вказані обставини і обумовили актуальність даної теми. Давайте 

перейдемо до розгляду першого питання нашої лекції. 

 

I. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗАКІНЧЕНОГО ЗЛОЧИНУ  

 

Відомо, що у теорії кримінального права та в кримінальному законодавстві 

виділяють три стадії злочину, які враховуються при кваліфікації посягання: 

1) готування до злочину; 

2) замах на злочин; 

3) закінчений злочин. 

Так зване виявлення умислу ("голий умисел") - тобто намір вчинити 

злочин, який не виразився зовні у конкретних діяннях, не є злочином, не тягне 

кримінальної відповідальності, а отже і кримінально-правовій кваліфікації не 

підлягає. Адже злочин, відповідно до ст.11 КК, це дія або бездіяльність. 

Готування до злочину та замах на нього в КК називається незакінченим 

злочином, у теорії та на практиці їх ще прийнято називати попередньою 

злочинною діяльністю (або попередніми стадіями вчинення злочину).  

Наявність вказаних стадій вчинення злочину не означає, що всі злочини, 

які вчиняються з прямим умислом, обов'язково проходять усі стадії, або що 

наявність стадій взагалі обов'язкова для кожного умисного злочину13. 

Посягання кваліфікується як готування до злочину чи замаху 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 має місце закінчений злочин, то стадії готування до злочину, замаху 

на нього самостійній кваліфікації не підлягають. Має місце так зване 

поглинання більш пізньою стадією вчинення злочину попередньої стадії. У 

літературі обґрунтовано відзначалася наявність ієрархії стадій вчинення 

злочину, сутність якої полягає у тому, що кожна нижчестояща стадія є 

складовою частиною вищестоящої, а будь-яка вищестояща охоплює 

нижчестоящу14. Кожне діяння досягає якоїсь однієї стадії. Діяння не може мати 

двох стадій його вчинення, а тому воно завжди повинно кваліфікуватися за 

самою високою стадією його завершеності15. 

Врахування стадії вчинення злочину при його кваліфікації полягає: 

- у побудові формули кваліфікації, яка щодо кожної із стадій має 

специфічний вигляд; 

- у оцінці певних видів злочинної діяльності як незакінчених злочинів; 

- у вирішенні питань конкуренції закінчених та незакінчених злочинів; 

                                                           
13

 Здравомыслов Б.В. Стадии совершения умышленного преступления. - М.: ВЮЗИ. - 1960. - С.5.  
14

 Див.: Коржанский Н.И. Иерархия уголовно-правовых институтов. // Проблемы применения правовых норм на 

предварительном следствии: Сборник научн. трудов. - Волгоград: ВСШ МВД СССР. - 1982. - С.64-65. 
15

 Там же, с.65; Ребане И.А. О соучастии на стадии предварительной преступной деятельности (вопросы 

квалификации). // Ученые записки Тартусского госуд. ун-та. Труды по правоведению. Вып.696. - Тарту. - 1985. - 

С.5. 
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- у визнанні наявності сукупності у випадках, коли попередня злочинна 

діяльність становить собою самостійний закінчений злочин. 

Закінчений злочин - це типовий вид злочину, ознаки якого встановлені у 

нормах Особливої частини КК, стосовно якого сконструйовані основні 

інститути Загальної частини (вина, співучасть, причетність тощо). 

За загальним правилом, злочин визнається закінченим, якщо у фактично 

скоєному є всі ознаки посягання, передбачені кримінально-правовою нормою. З 

такого визначення випливає, що при визначенні моменту закінчення злочину 

потрібно враховувати: 

1) описання злочину у Особливій частині КК - чим більше ознак злочину 

названо у диспозиції статті КК, тим більше їх потрібно для того, щоб були 

підстави вважати злочин закінченим; 

2) фактичне виконання об'єктивної сторони злочину - злочин може бути 

визнаний закінченим лише тоді, коли є всі обов'язкові ознаки об'єктивної 

сторони. 

У статтях Особливої частини КК злочини описуються по-різному, що 

враховується при визначенні моменту закінчення передбачених відповідними 

нормами злочинів. Можуть бути виділені принаймні три варіанти 

формулювання диспозицій кримінально-правових норм і, відповідно, три 

різновиди вище сформульованого правила про момент закінчення злочину - 

стосовно злочину з матеріальним складом, формальним складом, усіченим 

складом. Існують також особливості у моменті закінчення так званих складних 

одиничних злочинів - триваючих, продовжуваних, складених, а також злочинів, 

вчинених у співучасті. 

Матеріальний склад злочину має місце тоді, коли у диспозиції статті 

назване і суспільно-небезпечне діяння, і наслідки злочину, або лише наслідки. 

Причому, може називатися лише один наслідок, кілька альтернативних 

наслідків, кілька обов'язкових наслідків. 

Злочин з матеріальним складом вважається закінченим тоді, коли настали 

суспільно-небезпечні наслідки посягання, передбачені диспозицією. 

Якщо у статті Особливої частини названо кілька обов'язкових наслідків 

злочину, то такий злочин є закінченим з моменту настання усіх обов'язкових 

наслідків. При цьому один з наслідків, вказаний удиспозиції статті є проміжним 

на шляху до іншого (інших) - кінцевого. Наприклад, посягання, передбачене ч.2 

ст.121 КК вважається закінченим тоді, коли мають місце наслідки і у вигляді 

тяжкого тілесного ушкодження, і смерті потерпілого; злочин, передбачений ч.2 

ст.194 КК закінчений за умови, що відбулося як знищення або пошкодження 

чужого майна (тобто приведення їх у стан повної чи часткової непридатності), 

так і заподіяння майнової шкоди  в особливо великих розмірах або загибель 

людей чи інші тяжкі наслідки. Настання ж лише одного (проміжного) - наслідку 

не дає підстав кваліфікувати злочин як закінчений, настання ж тільки кінцевого 

наслідку, без проміжного, говорить про те, що має місце якийсь інший склад 

злочину. Так, заподіяння смерті з необережності, без наявності умисного 

тяжкого тілесного ушкодження, кваліфікується не як закінчений злочин, 
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передбачений ч.2 ст.121 КК, а за ст.119 КК чи за іншими нормами, які 

передбачають заподіяння смерті через необережність. 

Коли у статті Особливої частини названо кілька наслідків альтернативно 

(для цього характерно використання сполучників "або-або", "а так само", "чи", 

прийом перерахування "через кому"), то для визнання злочину закінченим 

достатньо настання хоча б одного з таких наслідків. Наприклад, злочин, 

передбачений ч.2 ст.345 КК є закінченим з моменту заподіяння потерпілому або 

легкого, або середньої тяжкості тілесного ушкодження. 

У статтях Особливої частини чинного КК зустрічається і такий прийом 

формулювання диспозиції, коли використані терміни охоплюють як відповідну 

дію, так і наслідки. Мова йде, зокрема, про злочини, ознакою об'єктивної 

сторони яких є "посягання на життя" (ст.ст. 112, 348, 379, 400, 443 КК). У теорії 

кримінального права і на практиці загальновизнано, що зворот "посягання на 

життя" охоплює як заподіяння смерті, так і замах на вбивство, така позиція 

неодноразово закріплена у постановах Пленуму Верховного Суду України16. В 

диспозиції статті 348 КК «Посягання на життя працівника правоохоронного 

органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону або військовослужбовця» відповідальність настає за 

вбивство або замах на вбивство, що також підтверджує підхід Верховного Суду 

України. Склад такого злочину є одночасно і матеріальним, і формальним. Як 

закінчене таке посягання кваліфікується не лише тоді, коли настали наслідки у 

вигляді смерті, а й коли виконана дія, спрямована на позбавлення життя 

потерпілого - має місце замах на вбивство відповідної особи. 

Формальний склад злочину має місце тоді, коли у диспозиції статті вказане 

суспільно-небезпечне діяння, а наслідки не називаються (вони "упущені"). У 

формальних складах злочинів може бути одне діяння, кілька обов'язкових або 

кілька альтернативних діянь. 

Злочин з формальним складом вважається закінченим тоді, коли повністю 

виконане (завершене) діяння, яке назване у диспозиції статті Особливої частини 

як ознака складу такого посягання.  

Якщо у диспозиції статті Особливої частини названо кілька обов'язкових 

діянь, то такий злочин вважається закінченим з моменту виконання всіх 

обов'язкових діянь. Так, самовільне присвоєння владних повноважень або 

звання службової особи (ст.353 КК) є закінченим злочином тоді, коли 1) 

вчинене самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової 

особи і 2) вчинені будь-які суспільно небезпечні діяння. Виконання лише 

одного з обов'язкових діянь не дає підстави кваліфікувати злочин як 

закінченого посягання. 

Злочин з формальним складом з кількома альтернативними діяннями є 

закінченим тоді, коли повністю виконане хоча б одне з альтернативних діянь. 

                                                           
16

 Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров'я, 

гідність та власність працівників правоохоронних органів: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 

червня 1992 р, №8, пункт 14; Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров'я людини: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. №1, пункт 28 підпункт "в". // Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України. - 1995. - №1. - К.: Юрінком. - 1995, с. 95,164.  
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Так, посягання, передбачене ст.199 КК є закінченим з моменту виконання 

однієї з семи дій, які входять в об'єктивну сторону цього делікту: 1) 

виготовлення; 2) зберігання, 3) придбання, 4) перевезення, 5) пересилання, 6) 

ввезення в України з метою збуту, 7) збут вказаних в диспозиції статті 

предметів (незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок 

акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої 

національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної 

валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї). 

Крім матеріальних і формальних складів злочинів, у теорії кримінального 

права та на практиці виділяють ще й усічені склади злочинів. Він має місце 

тоді, коли у диспозиції статті Особливої частини як ознака об'єктивної сторони 

вказується на незакінчене діяння. У літературі відзначається, що законодавець, 

у залежності від описання діяння у кримінально-правовій нормі, переносить 

момент його закінчення на більш ранню стадію - готування до злочину чи 

замаху на нього, як приклад наводиться розбій та бандитизм17.  З такою 

оцінкою погодитися важко. Адже в усічених складах відповідні стадії вчинення 

злочину взагалі не можуть мати місце, оскільки вже початок виконання діяння 

визнається закінченим злочином. 

Тому злочин з усіченим складом вважається закінченим з моменту початку 

виконання суспільно небезпечного діяння, вказаного у диспозиції статті 

Особливої частини. 

Поняття триваючого злочину виробила теорія кримінального права, його 

сприйняла слідчо-прокурорська та судова практика18. Виділення серед усіх 

злочинів так званих триваючих ґрунтується на тому, що їх об'єктивна сторона 

ніби розтягнута у часі. "Тривалість" таких злочинів утворюється не за рахунок 

початкового акта поведінки, а за рахунок наступної бездіяльності, яка 

продовжується до його присічення чи добровільного припинення19. Весь цей 

період винний перебуває, як пишуть у літературі, у злочинному стані. До того 

часу, поки продовжується відповідна злочинна поведінка, щодо такого злочину 

не починають текти строки давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, не може бути застосоване помилування та амністія. 

Досягнувши стадії закінченого злочину, таке посягання юридично є 

закінченим, а фактично ще продовжує вчинятися, триває протягом певного 

часу. Типовими прикладами триваючих злочинів є дезертирство, незаконне 

зберігання зброї тощо. 

Поняття триваючого злочину викладене в постанові Пленуму Верховного 

Суду колишнього СРСР від 4 березня 1929 р. із змінами, внесеними 

постановою Пленуму №1 від 14 березня 1963 р. "Про умови застосування 

давності та амністії до триваючих та продовжуваних злочинів". В п.1 цієї 

                                                           
17

 Див.: Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Общая. - К.: "Наукова думка". - 1985. - 

С.230-231. 
18

 В літературі висловлена думка що поняття триваючого злочину не потрібне - Зыков В. Нужно ли понятие 

длящихся преступлений? // Социалистическая законность. - 1984. - №9. - С.53. Однак поширення та підтримки 

ця позиція не знайшла.  
19

 Див.: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. - М.: Госюриздат. - 1960. - С.94-95.  
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постанови вказано, що такого роду злочини характеризуються безперервним 

виконанням складу певного злочинного діяння. Триваючий злочин 

розпочинається з якої-небудь злочинної дії (наприклад, при самовільній 

відлучці) або з акта злочинної бездіяльності (при недонесенні про злочин). 

Тобто, триваючий злочин можна визначити, як дію або бездіяльність, поєднані 

з наступним тривалим невиконанням обов'язків, покладених на винного 

законом під погрозою кримінального переслідування20. Роз'яснюючи 

положення, пов'язані з часовими рамками вчинення триваючого злочину, ця 

постанова вказує, що він починається з моменту вчинення злочинної дії 

(бездіяльності) і закінчується внаслідок дій самого винного, спрямованих до 

припинення злочину, або настання подій, що перешкоджають вчиненню 

злочину (наприклад, втручання органів влади)21. Далі у вказаній постанові 

визначається, що амністія застосовується до тих триваючих злочинів, які 

закінчилися до її видання, строк давності обчислюється з часу їх припинення за 

волею чи всупереч волі винного. 

Разом із тим, ні у цій постанові, ні у літературі спеціально не розглядається 

питання про те, як має кваліфікуватися триваючий злочин. Видається, що на 

триваючий злочин повністю поширюється загальне правило: злочин 

кваліфікується як закінчений (тобто, без посилання на ч. 1 ст.14, ч.2 або 3 ст.15 

КК, а лише за статтею Особливої частини) тоді, коли у скоєному є всі ознаки, 

передбачені диспозицією статті Особливої частини. Оскільки законодавство 

передбачає триваючі злочини лише з формальним складом, то вони 

кваліфікуються як закінчені тоді, коли виконане діяння, яке є обов'язковою 

ознакою об'єктивної сторони. Наприклад, вже саме по собі самовільне 

залишення частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби 

має кваліфікуватися за відповідною частиною ст.408 КК незалежно від 

наступної поведінки особи чи дій органів влади. 

Продовжуваний злочин характерний тим, що вчиняється кілька дій, 

спрямованих на досягнення єдиної мети. Характерними прикладами 

продовжуваного злочину є викрадення речі частинами. Даючи поняття і 

викладаючи свою позицію щодо початку і моменту закінчення продовжуваних 

злочинів, Пленум Верховного Суду колишнього СРСР у названій вище 

постанові вказав, що це злочини, що складаються із ряду тотожних злочинних 

дій, спрямованих до єдиної мети і які складають у сукупності єдиний злочин, 

вони характеризуються тривалістю злочинної дії; початком продовжуваного 

злочину належить вважати вчинення першої дії з числа кількох тотожних, що 

складають один триваючий злочин, а кінцем - момент вчинення останньої 

злочинної дії22. 

Це роз'яснення потребує принаймні уточнення з ряду положень: 

1. Правила щодо моменту закінчення злочинів, які базуються на врахуванні 

виду складу злочину, повністю поширюються і на продовжувані злочини. Тому 

                                                           
20

 Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным 

делам. - М.: Издательство "СПАРК". - 1996. - С.5. 
21

 Там же. - С.6. 
22

 Там же. - С.6. 
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важко погодитися, що при визначенні моменту закінчення продовжуваних 

злочинів треба брати до уваги лише момент вчинення дії - злочини з 

матеріальним складом злочинів повинні визнаватися закінченими з моменту 

настання наслідків, передбачених диспозицією статті Особливої частини. 

2. Потрібно з'ясувати, що треба вважати "останньою злочинною дією". 

Адже з постанови не видно, чи це останній за часом вчинення акт поведінки 

винного, чи дія, при наявності якої має місце закінчений склад відповідного 

злочину. 

3. Слід уточнити момент закінчення продовжуваного злочину тоді, коли 

він складається з діянь, кожне з яких становить адміністративний проступок чи 

інше правопорушення, що не є злочином. Відомо, що продовжуваний злочин 

може складатися з кількох діянь, кожне з яких (саме по собі чи внаслідок 

заподіяння відповідних наслідків) становить собою адміністративний 

проступок, інше правопорушення і лише у сукупності становить 

продовжуваний злочин. Наприклад, якщо винний у три прийоми викрадає 

костюм, що складається з штанів, вартістю два неоподатковуваних мінімуми 

доходів громадян, камізельки, яка окремо коштує суму, еквівалентну одному 

неоподатковуваному мінімуму та піджака, ціною у три неоподатковуваних 

мінімуми, то кожне окреме посягання становить собою дрібне розкрадання - 

адміністративний проступок. Лише вчинення третього викрадення перетворює 

таке посягання у злочин. 

4. Слід визначити момент закінчення продовжуваного злочину, який 

складається з кількох посягань, окремі з яких становлять собою злочин, тоді, 

коли повторення посягань ("накопичення наслідків") веде до зміни кваліфікації. 

Наприклад, коли чергова крадіжка означає, що загальна вартість викраденого 

перевищує розмір, достатній для визнання крадіжки такою, яка вчинена у 

великих чи особливо великих розмірах. 

З урахуванням вище викладених зауважень слід розглянути питання про 

момент закінчення продовжуваного злочину більш конкретно.  

При кваліфікації продовжуваного злочину, який складається з кількох 

проступків, потрібно виділяти дві ситуації. 

1. Перша має місце тоді, коли закон пов'язує кримінальну відповідальність 

з вчиненням кількох дій, тобто, коли має місце формальний склад злочину. 

Такий злочин кваліфікується як закінчений тоді, коли виконана остання з дій, 

достатніх для визнання посягання злочином - друга при повторності 

(неодноразовості), третя - при систематичності. Наприклад, неодноразове 

погане поводження з військовополоненими (ст.434 КК) - складається з кількох 

посягань, кожне з яких не дає підставу вважати такі дії злочином, вважається 

закінченим з моменту вчинення принаймні другої дії; систематичне заняття 

проституцією (ч.1 ст.303 КК) кваліфікується як закінчений злочин, коли воно 

вчинене втретє. Наступні ж факти вчинення відповідних дій (четвертий, п'ятий і 

т.д.) не впливають на кваліфікацію, тобто момент закінчення злочину не 

пов'язується з їх вчиненням.  
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2. Друга з таких ситуацій полягає у вчиненні посягань з матеріальним 

складом. Такого роду продовжуваний злочин є закінченим тоді, коли розмір 

шкоди стає достатнім для визнання посягання, що складається з кількох 

деліктів злочином. Щодо крадіжки державного або колективного майна тоді, 

коли вартість викраденого перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів 

громадян. Отже, викрадення, що складається з десяти епізодів, у кожному з 

яких винний викрадає державне майно вартістю по десять гривень, 

кваліфікується як закінчений злочин тоді, коли виконаний шостий епізод. 

Кваліфікуючи продовжуваний злочин, що складається з посягань, кожне з 

яких може оцінюватися як окремий злочин, також треба розрізняти дві ситуації.  

1. Перша має місце тоді, коли вчинено кількох діянь, спрямованих на 

досягнення єдиного результату, але сумарні наслідки не перетворюють злочин 

у кваліфікований. Наприклад, викрадене майно вартістю п'ятсот гривень у п'ять 

прийомів, щоразу по сто гривень. Такий злочин має кваліфікуватися як 

закінчений не з моменту вчинення останньої дії - п'ятої крадіжки, а коли 

завершений вже перший епізод. Інша ситуація має місце тоді, коли з вчиненням 

одного з посягань, які утворюють продовжуваний злочин, змінюється правова 

оцінка скоєного. Уявімо ситуацію, аналогічну попередній, але вартість 

викраденого становить п'ятнадцять тисяч гривень, щоразу викрадається майно 

вартістю у три тисячі гривень. Тоді після другого епізоду скоєне кваліфікується 

як закінчене розкрадання у великому розмірі, після четвертого - як закінчене 

розкрадання у особливо великому розмірі.  

Складений злочин - це врахована законодавцем сукупність злочинів - 

об'єднання в одній нормі двох чи більше посягань, кожне з яких становить 

собою самостійний злочин. Типовим прикладом такого злочину є посягання, 

передбачене ч.2 ст.121 КК - умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило 

смерть потерпілого. За своєю конструкцією ця норма об'єднує два самостійних 

посягання: 

ч.2 ст.121 КК = ч.1 ст.121 КК + ст.119 КК. 

"Складатися" можуть різні злочини: умисний з умисним, умисний з 

необережним, необережний з необережним; злочини з матеріальним складом із 

злочинами з формальним складом. При цьому, моменти закінчення окремих 

посягань, які утворюють складений злочин, можуть не співпадати. Через це 

виникає проблема встановлення моменту закінчення складених злочинів. 

Загальне правило, яким керуються при визначенні моменту закінчення 

злочину, є непорушним - складений злочин, як і будь-який інший, є закінченим 

тоді, коли у фактично скоєному є всі ознаки посягання, передбачені 

диспозицією статті Особливої частини. Тобто, складений злочин кваліфікується 

як закінчений за умови, що є закінченими всі посягання, що його утворюють.  

При кваліфікації злочинів, що вчинені у співучасті, враховується правило, 

що відповідальність усіх співучасників визначається відповідальністю 

виконавця злочину. Стосовно визначення моменту закінчення злочинів, 

вчинених у співучасті, це правило інтерпретується так: дії кожного із 

співучасників кваліфікуються як посягання з тією стадією, яку вчинив 
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виконавець злочину. Тобто, якщо виконавець не вчинив закінчений злочин, то й 

будь-хто із співучасників - організатор, підмовник, пособник злочину не несуть 

відповідальності за закінчений злочин, хоча б кожен із них і вчинив всі дії, які 

він повинен був вчинити як співучасник. 

Викликає інтерес питання про кримінально-правову оцінку зворотної 

ситуації - коли співучасник не вчинив всі дії, які очікуються від нього але 

виконавець все одно виконав закінчений злочин. Вирішення цього питання 

зводиться до констатації наявності чи відсутності причинового зв'язку між 

діями такої особи і вчиненням злочину виконавцем. Якщо такий зв'язок існує, 

то це означає, що і таких часткових дій було достатньо для спільного вчинення 

злочину, а отже, співучасник повинен нести відповідальність за закінчений 

злочин (його діяння кваліфікуються з урахуванням положень про форму 

співучасті, вид співучасника). Коли ж причинного зв'язку немає, то немає 

спільного вчинення злочину, немає самої співучасті. Поведінка такої особи 

оцінюється як так звана невдала співучасть, стадія вчинення злочину 

визначається безвідносно до кваліфікації дій виконавця, про що детальніше 

йтиме мова нижче. 

Потрібно мати на увазі, що момент закінчення основного і кваліфікованих 

видів одного і того ж злочину, а також кваліфікованих видів, що виділяються за 

різними кваліфікуючими ознаками складу, може не співпадати. Це буває тоді, 

коли основний і кваліфіковані склади злочину відрізняються за конструкцією 

об'єктивної сторони. Наприклад, простий склад розбою має усічений склад, 

закінченим такий розбій є з моменту нападу. Розбій же, який поєднаний із 

заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч.4 ст.187 КК) повинен визнаватися 

закінченим від моменту настання наслідків, з якими пов'язується настання 

тяжкого тілесного ушкодження. 

У літературі момент закінчення окремих видів злочинів звичайно 

пов'язується з наявністю у скоєному ознак їх об'єктивної сторони. Однак у 

цілому ряді випадків, правильно встановити момент закінчення злочину можна 

лише з урахуванням і суб'єктивних ознак посягання. Не визначивши 

спрямованості умислу, мети і мотивів вчинення дій, важко визначити стадію, на 

якій була присічена чи перервана злочинна діяльність. Характерна у цьому 

відношенні одна з кримінальних справ, яка розглядалася судовими органами 

колишнього Союзу РСР. На заводі мінеральних вод кладівник шляхом 

заплутування обліку створив надлишок у кілька тисяч пляшок мінеральної 

води. При спробі вивезти їх за підробленими документами, він був затриманий. 

За загальним правилом розкрадання предметів, які можуть бути використані, 

спожиті на місці, на території яка охороняється вважається закінченим, відколи 

винний отримує таку можливість. Виходячи з цього, дії кладівника і були 

спочатку кваліфіковані як закінчений злочин. Однак, з урахуванням намірів 

кладівника, який намагався вивезти викрадене за межі території заводу, а також 

того, що кілька тисяч пляшок мінеральної води не можуть бути спожиті на 

території заводу, кваліфікація цього посягання була змінена - винний був 

засуджений не за закінчене розкрадання, а за замах на такий злочин. 
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Ознаки закінченого злочину викладені у диспозиції статті Особливої 

частини КК. Тому він кваліфікується лише за нормою Особливої частини. 

Кваліфікація злочину як закінченого посягання означає: 

1) у скоєному є всі обов'язкові ознаки відповідного складу злочину; 

2) діяння, які вчинені до моменту закінчення даного посягання, але в 

зв'язку з ним, підлягають додатковій (самостійній, окремій) кваліфікації за 

умови, що вони не охоплюються ознаками даного злочину - коли має місце 

сукупність злочинів; 

3) діяння, вчинені після закінчення злочину, не впливають на кваліфікацію 

цього посягання, якщо вони не становлять собою іншого злочину; 

4) діяння, вчинені після закінчення злочину, підлягають додатковій 

кваліфікації тоді, коли вони утворюють самостійний злочин. 

 
 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, кваліфікація злочину як закінченого означає, що в її ході 

враховуються всі обов'язкові ознаки (у тому числі кілька діянь, кілька наслідків 

чи хоча б одної з кожної із альтернативних ознак) складу злочину. Наявність 

закінченого злочину також означає, що кваліфікацією охоплена вся попередня 

діяльність, пов'язана з підготовкою до цього злочину чи початком його 

виконання - тобто діяння, вчинені до моменту закінчення злочину. Разом із тим, 

якщо у ході попередньої злочинної діяльності виконувалися посягання, що 

місять ознаки самостійних, не менш небезпечних злочинів, то вони підлягають 

окремій кваліфікації. Як класичний приклад, звичайно, наводять придбання 

вогнестрільної зброї, з використанням якої вчиняється умисне вбивство. Саме 

по собі придбання вогнестрільної зброї у даному випадку становить собою 

готування до вбивства. Однак ці дії не охоплюються ознаками складу вбивства і 

тому незалежно від того, яка стадія виконання вбивства має місце, підлягають 

самостійній кваліфікації. 
 

II. КВАЛІФІКАЦІЯ ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ  

Готування для злочину та замах на злочин характеризуються, зокрема, тим, 

що при її вчиненні відсутні всі ознаки злочину, передбачені нормою Особливої 

частини кримінального закону. Найбільш яскраво цю думку виразив 

А.Н.Трайнін, що замах має місце там, де є всі елементи складу даного злочину, 

за винятком одного лише - наслідку. Готування - там, де можуть бути відсутні 

всі елементи складу, за винятком умислу та дії23. 

Це положення потребує певного уточнення. При вчиненні замаху можуть 

бути відсутніми не лише суспільно небезпечні наслідки, а і завершене діяння. 
                                                           

23 Трайнин А.Н. Учение о составе преступления. - М.: Юрид. изд. Мин. юст. СССР. - 1946. - С.148. 
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Не виконується повністю діяння при вчиненні замаху на злочини з формальним 

складом; замах на злочин, об'єктивна сторона якого включає вчинення кількох 

діянь, має місце тоді, коли виконано лише одне з обов'язкових діянь. Для 

готування характерним є наявність не лише умислу та дії, а й інших елементів 

складу злочину - об'єкта та суб'єкта. При так званому замаху на негідний об'єкт 

відсутній об'єкт посягання, у випадку замаху з негідними засобами відсутні і 

знаряддя (засоби) вчинення злочину. Але ці ознаки існують принаймні в уяві 

винного, охоплюються його умислом, що і дозволяє кваліфікувати скоєне як 

замах, враховуючи спрямованість умислу.  

Відсутність ознак складу злочину, які належать до об'єкта та суб'єкта 

посягання свідчить не про те, що має місце незакінчений злочин, а про 

відсутність складу злочину взагалі.  

Отже, можна констатувати, що готування до злочину і замах на нього 

характеризуються недорозвинутою об'єктивною стороною. Для готування 

характерним є повна відсутність дій, які описані у диспозиції статті Особливої 

частини, а тим більше суспільно небезпечних наслідків; для замаху - 

відсутність суспільно небезпечних наслідків або (та) неповне чи часткове 

виконання діяння, яке є ознакою об'єктивної сторони відповідного злочину. 

Тобто, незакінчений злочин має місце при відсутності всіх обов'язкових ознак 

складу злочину, описаного у статті Особливої частини.  

У зв'язку з цим виникає питання про підстави кримінальної 

відповідальності за готування до злочину та замах на нього, причому за тією ж 

нормою Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. 

Пануючою у теорії кримінального права та на практиці є думка про те, що 

підставою кримінальної відповідальності є наявність у посяганні всіх ознак 

складу злочину. У літературі обґрунтовано стверджується, що принцип 

караності лише тих дій, які містять в собі склад злочину, зберігає свою силу і у 

випадках притягнення до кримінальної відповідальності за незакінчену 

злочинну діяльність24. Що ж до того, що собою становить такий склад 

злочину, у теорії кримінального права не досягнуто єдності позицій.  

Одну із них свого часу сформулював проф. М.Д.Дурманов, на думку якого 

існує не лише склад закінченого злочину, а і склад замаху на той же злочин, 

склад готування до злочину25. Обґрунтовану критику такої позиції дала 

Н.Ф.Кузнєцова, яка вказувала, що замах і готування небезпечні не самі собою, а 

лише у зв'язку з виконанням складу закінченого злочину... Немає готування і 

замаху як самостійних складів злочинів, а є готування до конкретних злочинів - 

до вбивства, замах на крадіжку і т.д.26.  

                                                           

24 Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по уголовному праву. - М.: Госюриздат. - 1958. - С.8. Іншу 

думку свого часу обгрунтовував Б.С.Нікіфоров, який стверджував, що ні в попередній злочинній діяльності, ні 

в діяльності співучасника, як правило, немає складу злочину - Никифоров Б.С. Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик. // Важный этап в развитии советского права: Труды 

научной сессии ВИЮН. - М.: ВИЮН. -1960. - с.143. Однак такий погляд не знайшов підтримки у літературі. 

25 Дурманов Н.Д. Общее учение о составе преступления по советскому уголовному праву. - М.: Госюриздат. - 

1955. - С.30-31. 

26 Кузнецова Н.Ф. Ответсвенность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по 

советскому уголовному праву. - М.: Изд. Моск. ун-та. - 1958. - С.119. 
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Друга думка, загальноприйнята сьогодні, полягає у тому, що готування і 

замах становлять собою склад злочину, ознаки якого передбачені як нормою 

Особливої частини про відповідний закінчений злочин, так і нормою Загальної 

частини, яка передбачає незакінчений злочин27. Склад незакінченого злочину 

містить у собі ознаки відповідного закінченого посягання (крім відповідних 

ознак об'єктивної сторони), ознаки об'єктивної сторони, яких бракує 

"заміщуються" ознаками готування до злочину чи замаху на злочин (які 

передбачені ч.1 ст.14 або ч.2 чи 3 ст.15 КК 2001 р. – В.Н.). Відсутні ознаки 

об'єктивної сторони доказуються не як такі, що фактично настали, а як ті, що 

повинні були настати, якщо б їх настанню не перешкодили обставини 

незалежні від волі особи28. 

Саме тому, що у чинному законодавстві склад готування до злочину і 

замаху на злочин встановлені нормою Особливої частини та ч.1 ст.14, чи 2, 3 

ст.15 КК, при кваліфікації попередньої злочинної діяльності потрібно 

посилатися і на норму Особливої частини, яка передбачає відповідний 

закінчений злочин, і на вказані норми Загальної частини КК. 

Формула кваліфікації готування до злочину чи замаху на злочин повинна 

відповідати таким вимогам: 

1) містити посилання на ч. 1 ст.14 або ч.2 чи 3 ст.15 КК. Потрібно 

підкреслити, що посилатися слід не просто на ст.14 чи ст.15 КК, а й на 

відповідні частини цих статей, оскільки ознаки, яких бракує, підстави 

кримінальної відповідальності за окремі стадії попередньої злочинної 

діяльності різні. Крім того, посилання на відповідні частини ст. 14 або ст.15 КК 

робить формулу кваліфікації більш інформативною29; 

2) посилання на норму Загальної частини КК має міститися перед 

вказівкою на норму Особливої частини КК. Завдяки цьому акцентується увага 

на те, що має місце незакінчений злочин, об'єктивна сторона якого 

"недорозвинута"; 

3) містити посилання на відповідну частину, пункт статті Особливої 

частини КК, які передбачають закінчений злочин,щодо якого мало місце 

готування чи замах; 

4) якщо винному інкримінується вчинення кількох незакінчених злочинів, 

передбачених кількома статтями Особливої частини, то посилання на відповідні 

частини ст.14 або стю15 КК має бути перед кожною з статей Особливої 

                                                           

27 Див.напр.: Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Общая. - К.: "Наукова думка". - 

1985. - С.224-225. 

28 Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по 

советсскому уголовному праву, с.119. 
29 

На необхідність посилатися при кваліфікації готування до злочину, замаху на злочин не лише на відповідну 

статтю, а й на частину статті Загальної частини КК, що передбачає попередню злочинну діяльність, зверталася 

увага у літературі - див.: Ребане И.А. О соучастии на стадии предварительной преступной деятельности 

(вопросы квалификации). // Ученые записки Тартусского госуд. ун-та. Труды по правоведению. Вып.696. - 

Тарту. - 1985. - С.3. Щодо чинного КК України на це звертав увагу Ю.В.Баулін - Баулін Ю.В. Деякі принципові 

новели Загальної частини Кримінального кодексу України та проблеми їх застосування // Правова держава. 

Щорічник наукових праць. Випуск тринадцятий - К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 

2002. - С.313. 
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частини, причому, незалежно від того, мають місце однакові чи різні стадії 

вчинення злочину; 

5) у формулі кваліфікації попередньої злочинної діяльності розділові знаки 

повинні бути розставлені так, щоб було видно, до якої статті Особливої частини 

належить посилання на ч.1 ст.14, ч.2 чи 3 ст.15 КК. Особливо це важливо у 

випадках вчинення винним кількох злочинів, передбачених різними нормами 

Особливої частини. оптимальним видається відділяти посилання на статті 

Загальної і Особливої частини дефісом, посилання ж на окремі статті Особливої 

частини - крапкою з комою. При цьому формула кваліфікації, наприклад, дій 

Євгена, який вчинив готування до вмисного вбивства без обтяжуючих обставин 

та закінчений замах на крадіжку чужого майна з проникненням у житло матиме 

такий вигляд: 

 

Євген: ч.1 ст.14 – ч.1 ст.115; ч.2 ст.15 - ч.3 ст.185 КК України.  

 

Якщо ж формулу кваліфікації цього посягання записати так, як це нерідко 

ще зустрічається на практиці: 

Євген: ст.ст.14, 15, ч.2 ст.115, ч.3 ст.185 КК України, 

то з неї не видно яка конкретна стадія попередньої злочинної діяльності 

має місце, який злочин є закінченим, а який ні. 

Викладені вище положення щодо кваліфікації попередньої злочинної 

діяльності стосуються чинного кримінального законодавства України. Воно 

встановлює кримінальну відповідальність за готування та замах стосовно будь-

якого злочину, який вчиняється з прямим умислом, підстави відповідальності 

закріплює у ст.14, 15 КК та статтях Особливої частини. Порівняно нечасте 

притягнення до кримінальної відповідальності за готування до злочину 

пояснюється високою латентністю таких посягань, а також невеликим ступенем 

їх суспільної небезпеки, внаслідок чого застосовується звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

В історії кримінального законодавства, у правових системах зарубіжних 

держав використовувалися і використовуються й інші конструкції 

відповідальності за попередню злочинну діяльність, від чого залежить і 

кваліфікація скоєного. Цілком можливе їх запровадження у кримінальне 

законодавство України. Тому це питання становить далеко не тільки 

теоретичний інтерес, воно може переміститися у практичну площину. 

Найпоширенішими законодавчими прийомами встановлення 

відповідальності за готування до злочину та замах на нього є, крім 

охарактеризованого вище, такі: 

1. Відповідальність за готування до злочину, замах на нього настає не за всі 

злочини, а лише за певні їх категорії, залежно від ступеня тяжкості. Так, 

Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік, які 

повинні були вступити в дію з 1 липня 1992 р. передбачали встановлення 

відповідальності за готування тільки до особливо тяжких злочинів, а замах мав 

бути караним стосовно особливо тяжких та тяжких злочинів. Встановлення 
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відповідальності за попередню злочинну діяльність лише у цих випадках було 

передбачене окремою статтею Загальної частини названого акта, який так і не 

набрав чинності.  

Така конструкція кримінальної відповідальності за попередню злочинну 

діяльність передбачає кваліфікацію скоєного за нормою Загальної частини, яка 

встановлює караність готування чи замаху та нормою Особливої частини. 

2. Відповідальність за готування до злочину, замах на нього настає лише у 

випадках, прямо передбачених нормою Особливої частини. Тобто, за загальним 

правилом, попередня злочинна діяльність не визнається злочином, а у тих 

випадках, коли законодавець вважає за потрібне встановити відповідальність за 

готування чи замах на злочин, відповідна вказівка типу: "Готування до цього 

злочину є караним", "Замах на цей злочин є караним", "Готування і замах до 

цього злочину є караними" міститься в окремій частині статті Особливої 

частини чи у примітці до неї. Відсутність такої прямої вказівки означає, що 

кримінальна відповідальність за певний вид попередньої злочинної діяльності 

не настає. 

Така конструкція кримінальної відповідальності була у російському 

дореволюційному законодавстві. Пропонувалася вона й авторами проекту КК, 

розробленого під керівництвом проф. В.М.Смітієнка. Статтею 30 цього 

проекту, яка називається "Кваліфікація приготування до караного діяння та 

замах на нього" передбачено, що "Відповідальність за приготування до 

караного діяння та замах на нього настає лише у випадках, передбачених 

відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу; вони підлягають 

кваліфікації за цими ж статтями"30.  

Кваліфікується готування до злочину, замах на нього при такій конструкції 

за нормою Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин з 

посилання на частину статті, примітку до неї, де встановлено караність даного 

виду попередньої злочинної діяльності.  

Перелік злочинів, готування та замах на які тягне кримінальну 

відповідальність, встановлюється у спеціальній статті Загальної частини. При 

цьому, скоєне кваліфікується з посиланням на цю статтю та статтю Особливої 

частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. 

Поняття готування до злочину, яке міститься в ч.1 ст.14 КК, недостатньо 

конкретне. В цій нормі перераховані дії, в яких може полягати готування до 

злочину (до того ж, перелік не вичерпний), а характерні ознаки цієї стадії 

вчинення злочину у законодавчому визначенні не названі. Разом із тим, 

кваліфікація готування до злочину передбачає точне встановлення його ознак. 

Аналіз кримінально-правових норм, теоретичних положень, практики 

дозволяє виділити такі ознаки готування до злочину: 

1) виконуються дії, які не описані у диспозиції статті Особливої частини, 

тобто не входять у об'єктивну сторону даного злочину; 

                                                           

30 Кримінальний кодекс України. Проект. Вноситься народним депутатом України Матковським О.Б. - Київ. - 

1996. - С.13. 
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2) винний виконує одну із дій, які названі в ч.1 ст.14 КК як види готування 

до злочину: 

- підшукання засобів чи знарядь вчинення злочину; 

- пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину; 

- підшукування співучасників; 

- змова на вчинення злочину; 

- усунення перешкод; 

- інше умисне створення умов для вчинення злочину. 

3) приготувальні дії є завершеними;  

4) злочинна діяльність не продовжилася з причин, не залежних від волі 

винного. 

Розглянувши кожну з цих ознак детальніше, можна не лише уточнити 

поняття готування до злочину, а і показати його відмінність, з одного боку, від 

виявлення умислу, а з іншого - від замаху на злочин.  

Готування до злочину завжди виражається у конкретних діяннях. Як 

правило, це активна поведінка. Однак було б неправильним заперечувати 

можливість готування, яке полягає в іншому умисному створенні умов для 

вчинення злочину, шляхом бездіяльності. Наприклад, працівник, ідучи з 

роботи, не зачиняє вікно для того, щоб вночі проникнути у приміщення і 

вчинити крадіжку. Готування до злочину відрізняється від виявлення умислу 

саме тим, що готування - це конкретний акт злочинної поведінки, початок 

реалізації злочинного умислу, умисел, який знайшов свій зовнішній вираз у 

діях чи бездіяльності особи.  

Водночас, готування до злочину характеризується тим, що вчиняються 

діяння, які не входять у об'єктивну сторону відповідного злочину, вони не 

вказані у диспозиції статті Особливої частини як обов'язкова ознака злочину, до 

якого має місце готування. Перехід до виконання об'єктивної сторони злочину 

означає, що є більш пізня стадія його вчинення - замах. 

Готування не пов'язане з законодавчою характеристикою злочину. Не існує 

переліку дій, у яких може виражатися готування до конкретного посягання, 

загальний же перелік таких дій, який міститься в ч.1 ст.14 КК, не вичерпний, 

оскільки закон говорить про "інше умисне створення умов для вчинення 

злочину". Таке формулювання дозволяє підвести під поняття "готування" 

практично будь-яке діяння, яке характеризується відповідними об'єктивними та 

суб'єктивними ознаками. 

Об'єктивні ознаки готування полягають у тому, що відповідна поведінка 

причинно пов'язана з наступними діяннями винного. Готування - це не будь-яка 

дія чи бездіяльність, а лише та, яка є етапом на шляху подальшого вчинення 

злочину. Неправильно вважати, що готування - це лише створення умов для 

виконання об'єктивної сторони злочину. Готування включає у себе більш 

широку сферу дій. У літературі здавна відзначається, що приготувальні до 

злочину дії можуть бути зведені до трьох категорій: 

1) підготовка до виконання злочинного діяння (добування засобів, які 

полегшують виконання або роблять можливим діяння; приведення цих засобів 
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у стан, коли вони придатні для використання з злочинною метою; добування 

необхідних відомостей; усунення дійсних або гаданих перешкод; приведення 

об'єкта посягання до такого стану, при якому можливо приступити до 

виконання задуманого; поставлення винного у таке становище, коли він може 

приступити до дії і т.д.); 

2) готування до користування плодами злочинного посягання; 

3) готування безкарності вчиненого посягання31. 

Зрозуміло, що відповідні дії (насамперед, вказані в п.п.2,3) можуть бути 

віднесені до готування, якщо вони вчинені до виконання злочинного діяння, яке 

входить у об'єктивну сторону злочину, причому вчинені з злочинною метою. 

Формулювання, яке міститься в ч.1 с.14 КК, дозволяє стверджувати, що 

скоєне може бути кваліфіковане як готування до злочину лише за умови, що 

приготувальні дії були успішними, закінченими. Тобто, особа дійсно придбала 

знаряддя чи засоби вчинення злочину, пристосувала - видозмінила їх так, що 

вони стали придатні не для побутового, господарського чи іншого 

використання, а для вчинення злочину, створила умови для цього. З цього 

приводу М.С.Таганцев писав, що засобом є не рушниця взагалі, а рушниця 

заряджена і така, яка знаходиться у злочинця при таких умовах, щоб він міг 

вистрілити в жертву, не миш'як взагалі, а миш'як, підмішаний до їжі, питва і 

поставлений так, щоб жертва могла його прийняти і т.д 32.  

Незавершене готування - "готування до готування" чи "замах на готування" 

- спроба придбати чи пристосувати знаряддя чи засоби вчинення злочину, 

спроба створити умови для вчинення злочину, не можуть оцінюватися як перша 

стадія вчинення злочину. Такі дії у силу їх віддаленості від закінченого 

посягання, у зв'язку з тим, що вони не становлять реальної загрози об'єкту 

злочину не становлять суспільної небезпеки і не відносяться чинним 

законодавством до злочинних. 

Нарешті, ознакою готування є те, що злочинна діяльність не продовжилася 

з причин, не залежних від волі винного. Особа, яка приготувалася до вчинення 

злочину, не перейшла до виконання об'єктивної сторони вимушено, у зв'язку з 

наявністю причин, незалежних від її волі - затримання органами влади, 

поведінка наміченої жертви, посилення охорони об'єкту, запровадження нових 

бланків документів тощо. Припинення злочинної діяльності за власною волею, 

незалежно від мотивів, при наявності можливості продовжити посягання і 

усвідомленні такої можливості свідчить про наявність добровільної відмови від 

вчинення злочину - обставини, за якої особа, що готувалася до вчинення 

злочину, не підлягає кримінальній відповідальності.  

Готування до злочину кваліфікується з урахуванням загальних правил 

кваліфікації попередньої злочинної діяльності, підстав кримінальної 

відповідальності за неї. Тобто, скоєне кваліфікується за нормою Особливої 

частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин, з посиланням на ч.1 

ст.14 КК. При цьому має бути констатована наявність усіх ознак складу 

                                                           

31 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2т. т.1. - М.: Наука. - 1994. - С.293-294.  

32 Там же. - С.294. 
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відповідного закінченого злочину з урахуванням незавершеності його 

об'єктивної сторони, а також вчинення діяння, яке відповідає ознакам готування 

до злочину, які розглядалися спочатку. 

У теорії кримінального права і на практиці виділяється ряд спеціальних 

питань кваліфікації готування до злочину. Ці питання потребують додаткового 

розгляду, обґрунтування. Одні з них пов'язані з кваліфікацією злочинів, які 

вчиняються у співучасті (невдалої співучасті, незавершеної співучасті), інші - 

мають специфіку у зв'язку з необхідністю враховувати вид умислу 

(альтернативний, неконкретизований). 

Невдала співучасть має місце тоді, коли, незважаючи на дії окремих 

співучасників, злочин не вчиняється, чи у ньому не бере участь окрема особа, 

зокрема:  

1) якщо особа, яка повинна була виступати як виконавець 

(співвиконавець), пособник, організатора злочину не піддалася на вплив 

підбурювача; 

2) якщо гаданий виконавець, співвиконавець, пособник, організатор 

добровільно відмовився від вчинення злочину; 

3) якщо гаданий виконавець (співвиконавець), пособник,організатор 

злочину не змогли приступити до його виконання з причин, які не залежать від 

них; 

4) якщо пособник вчинив дії після добровільної відмови виконавця, чи 

після припинення його діяльності на стадії готування до злочину; 

5) якщо виконавець не зміг скористатися сприянням пособника, зокрема, 

тоді, коли таке сприяння виявилося запізнілим (здійснене після вчинення 

посягання виконавцем чи після припинення його діяльності); 

6) якщо виконавець не виконав вказівок організатора злочину. 

При невдалій співучасті виникає питання про кримінально-правову оцінку 

дій всіх учасників, як тих, що не вчинили злочин з власної волі, так і вимушено. 

Особа, яка не піддалася на вплив підбурювача, або спочатку погодилася на 

вчинення певних дій, а згодом добровільно відмовилася від продовження 

посягання не підлягає кримінальній відповідальності за злочин, у вчинення 

якого її втягували.  

Складнішою є справа з оцінкою дій того, хто безуспішно виступав у ролі 

підбурювача - невдалого підбурювача. З чинного КК випливає, що в таких 

випадках співучасть у вчиненні злочину відсутня. У ч.4 ст.27 КК вказано, що 

підбурювачем визнається особа, яка схилила до вчинення злочину (а не 

схиляла). Разом із тим, підшукування співучасників, вплив на них потрібно 

вважати умисним створенням умов для вчинення злочину - тобто, однією з 

приготувальних дій, про які йде мова у ч.1 ст.14 КК. Кваліфікація дій невдалого 

підбурювача (як і невдалого організатора) як готування до злочину не викликає 

сумніву тоді, коли його дії були успішними на певному етапі, тобто, за умови, 

що гаданий виконавець спочатку погодився на вчинення злочину. У такому 

випадку є підстави вважати, що умови для вчинення злочину були вже 
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створені, дальшого розвитку злочин не отримав з причин, незалежних від волі 

винного.  

Інша, як видається, ситуація має місце тоді, коли гаданий співучасник 

одразу відмовився від участі в злочині. Тобто, невдалість співучасті виявилася 

вже у момент вчинення дій підбурювачем. У цих випадках умови для вчинення 

злочину ще не створені, вони лише створюються. Тому, такі дії немає підстав 

вважати готуванням до злочину, вони охоплюються поняттям виявлення 

умислу, що не тягне кримінальної відповідальності.  

Аналогічні підходи мають застосовуватися і при кваліфікації інших 

випадків невдалої співучасті у вчиненні злочину. Зокрема, пособник, який не 

зміг надати сприяння виконавцю, чи вчинив все, що від нього очікується, але 

виконавець цим не скористався, не виконує об'єктивної сторони злочину, а 

лише умисно створює умови для його вчинення, тобто, вчиняє готування до 

злочину. Гаданий виконавець, який не зміг приступити до виконання 

об'єктивної сторони не у зв'язку з добровільною відмовою, також зупиняється 

лише на стадії готування до злочину.  

Досягнення змови на вчинення злочину без скоєння подальших дій 

кваліфікується з урахуванням конструкції кримінально-правової норми, яка 

передбачає відповідальність за даний злочин. При цьому можна виділити кілька 

ситуацій: 

1) норма Особливої частини встановлює відповідальність за певну 

поведінку осіб, які змовилися (наприклад, вчинення крадіжки за попередньою 

змовою групою осіб). Досягнення самої лише змови про спільне вчинення 

злочину особами без подальших дій (до початку виконання об'єктивної сторони 

посягання) кваліфікується як готування до злочину, причому скоєне 

кваліфікується за ч.1 ст.14 та нормою Особливої частини, яка передбачає 

відповідальність за злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб  

2) норма Особливої частини передбачає відповідальність за вчинення 

злочину групою осіб, причому, незалежно від наявності чи відсутності 

попередньої змови (наприклад, вчинення зґвалтування групою осіб - ч.3 ст.152 

КК). Досягнення змови на спільне вчинення такого злочину кваліфікується як 

готування до злочину - за ч.1 ст.14 та нормою Особливої частини, яка 

передбачає відповідальність за груповий злочин; 

3) норма Особливої частини спеціально не передбачає відповідальність за 

дії, вчинені групою осіб, тобто кваліфікація закінченого злочину не залежить 

від того, вчинено посягання однією особою чи групою осіб. Досягнення змови 

на спільне вчинення цього посягання кваліфікується як готування до злочину; 

4) норма Особливої частини встановлює відповідальність за саме 

досягнення змови про спільне вчинення певних подальших дій (не за дії осіб, 

які змовилися, а за змову для дії). Таке посягання передбачене, наприклад, ч.1 

ст.109 КК: "Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення 

конституційного ладу або захоплення державної влади, а так само змова про 

вчинення таких дій". Саме досягнення змови у таких випадках кваліфікується 

як закінчений злочин. 



47 
 

При кваліфікації досягнення змови на вчинення злочину потрібно 

враховувати і роль, яку повинні відігравати у наступному посягання учасники 

змови. Розглянуті випадки стосуються кваліфікації змови між особами, які 

повинні виступати у ролі виконавців злочину. Досягнення змови між 

виконавцями є умисним створенням умов для вчинення злочину, підготовкою 

до виконанням злочинного діяння. Такі дії виходять за межі виявлення умислу, 

оскільки тут намір вчинити злочин виразився у відповідній поведінці, винні 

здійснюють кроки, спрямовані на реалізацію свого умислу.  

Таку ж кримінально-правову оцінку повинні отримати випадки отримання 

підбурювачем чи організатором злочину згоди на участь у злочині від осіб, які 

повинні виступати як пособники чи виконавці. Саме отримання згоди свідчить, 

що підбурювальна чи організаторська діяльність розпочалася, виразилася у 

конкретних діях, а скоєне кваліфікується як готування до злочину. 

Видається, що інша ситуація має місце тоді, коли внаслідок дій 

підбурювача особа, яка повинна виступати як виконавець чи пособник злочину 

дає згоду на участь у його вчиненні. Сама згода на участь у злочині, яка не 

підкріплена іншими активними діями, свідчить лише про виявлення умислу 

вчинити злочин. Тому такі дії не можуть бути визнані як перша стадія вчинення 

злочину і, відповідно, не повинні кваліфікуватися як готування до злочину. 

Статті Особливої частини КК, які передбачають відповідальність за 

створення злочинних організацій, участь у таких організаціях (ст.ст. 255, 257, 

ст.260 КК) сформульовані так, що навіть початок організаторських дій - 

підшукання учасників організації, розроблення планів її діяльності, матеріальне 

чи інше забезпечення функціонування організації оцінюються як не готування, 

а становлять собою закінчений злочин. Тому дії по створенню злочинних 

організацій кваліфікуються як закінчений злочин навіть тоді, коли вони не 

привели до виникнення такої організації. Стосовно таких злочинів стадія 

готування практично неможлива. Інше описання у законі посягання, 

передбаченого ст.109 КК, зумовлює й інший підхід до визначення моменту 

його закінчення. Змова з метою насильницького повалення чи зміни 

конституційного ладу або захоплення державної влади є закінченою тоді, коли 

досягнута відповідна домовленість хоча б двох осіб. Підшукання учасників для 

відповідних дій кваліфікується як готування до злочину, передбаченого ч.1 

ст.109 КК. 

Участь у злочинній організації є закінченим злочином з моменту вступу до 

неї. Особа вважається її учасником відтоді, відколи інші учасники виразили 

згоду на її прийняття до своєї спілки. 

У теорії кримінального права як один із видів замаху виділяють замах з 

негідними засобами. Він має місце тоді, коли злочин не доведений до кінця у 

зв'язку з використанням знарядь і засобів вчинення злочину, якими об'єктивно 

неможливо заподіяти шкоду (наприклад, постріл холостим патроном, давання 

як отрути нешкідливої речовини). Однак, такі діяння можуть перерватися і на 

стадії готування до злочину, коли відбувається підшукання або пристосування 

негідних знарядь чи засобів вчинення злочину.  
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Негідні знаряддя та засоби вчинення злочину, з якими можуть вчинятися 

дії у ході готування, можуть поділятися на види з урахуванням ступеня їх 

шкідливості, придатності для заподіяння шкоди. Відповідно можуть бути 

виділені і окремі види такого готування, кваліфікація кожного з яких має свою 

специфіку: 

1) готування з недостатніми засобами; 

2) готування з відсутніми засобами; 

3) готування з непридатними засобами. 

Перший з вказаних видів негідного готування (готування з недостатніми 

засобами) полягає у підшукуванні або пристосуванні засобів чи знарядь 

вчинення злочину, які за своїми властивостями здатні заподіяти шкоду, але у 

даному випадку їх кількість, якісні характеристики не дозволили б цього 

зробити, навіть при продовженні злочинної діяльності. Це, наприклад, 

придбання отруйної речовини у кількості, споживання якої потерпілим не 

приведе до його смерті, виготовлення вибухового пристрою потужністю, 

недостатньою для того, щоб спричинити шкоду, яка планується тощо. Для 

такого готування характерними є наявність як суб'єктивних, так і об'єктивних 

ознак - відповідна спрямованість умислу ("злочинна воля", як про це писали у 

старій літературі); дії, в яких виражається готування до злочину. Кримінальна 

відповідальність за готування з недостатніми засобами настає незалежно від 

того, чи винний сам обрав такі засоби - не знаючи про їх нешкідливий характер, 

чи недостатність засобів виявилася незалежно від його волі. Готування з 

недостатніми засобами кваліфікується за ч.1 ст.14 КК та статтею Особливої 

частини КК, яка передбачає відповідальність за злочин, який був би виконаний 

при "достатності" засобів.  

Готування з відсутніми засобами полягає в відповідних діях стосовно 

предметів, які у даний час, у даній обстановці не мають шкідливих, вражаючих 

властивостей. Це, наприклад, придбання зіпсованої рушниці, вивчення шляхів 

підходу до каси, в якій вже не зберігаються гроші і т.п. Негідним готування 

буде лише тоді, коли винний помилявся щодо властивостей обраних засобів, 

вважав їх придатними. Таке готування кваліфікується за ч.1ст.14 КК та нормою 

Особливої частини, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин, який 

міг би бути вчинений при наявності відповідних засобів його вчинення.  

Якщо ж особа знала, що у нинішньому стані знаряддя чи засоби не здатні 

заподіяти шкоду, і тим не менше вчиняла певні дії, плануючи у майбутньому 

довести їх до належного стану (―готування з непридатними засобами‖), то їх не 

можна вважати готуванням і відповідно кваліфікувати скоєне. З викладеного 

вище поняття готування випливає, що знаряддями чи засобами вчинення 

злочину потрібно вважати предмети, об'єктивно придатні для заподіяння 

шкоди. Дії щодо предметів, які тільки у майбутньому, після відповідного 

дороблення можуть використовуватися при виконанні об'єктивної сторони 

злочину є лише "готуванням до готування", яке не тягне кримінальну 

відповідальність. Разом із тим, якщо у ході готування до злочину виконуються 

дії, які самі собою становлять самостійний злочин, то діяння, які розглядаються 
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повинні кваліфікуватися як готування до цього злочину. Пояснимо сказане на 

прикладі. Допустимо, що особа, реалізуючи свій умисел на вбивство придбала 

завідомо несправний пістолет, розраховуючи його відремонтувати і 

використати у ході позбавлення життя потерпілого. Такі дії становлять собою 

готування до виготовлення чи ремонту вогнепальної зброї і повинні 

кваліфікуватися за ч.1 ст.14- ч.1 ст.263 КК України. Якщо ж пістолет буде 

приведений у придатний для стріляння стан, то скоєне підлягає кваліфікації за 

ч.1 ст.263 та ч.1 ст.14- ч.1 (або відповідними пунктами ч.2) ст.115 КК. 

Нарешті, готування з непридатними засобами передбачає підшукання чи 

пристосування засобів вчинення злочину, які ніколи і ні за будь-яких умов не 

здатні заподіяти шкоду. Лише внаслідок крайнього невігластва особа вважає, 

що обрані нею засоби є шкідливими. Це, наприклад, застосування ворожіння, 

інших забобон. У теорії кримінального права віддавна вважається, що у такому 

випадку воля винного втрачає свій небезпечний характер, не становить загрози 

для суспільства. А тому відповідні дії не повинні кваліфікуватися як готування 

до злочину, вони не є суспільно небезпечними. 

У ході готування до злочину можуть вчинятися дії, які становлять собою 

інший закінчений злочин. Типовим прикладом цього є придбання для вчинення 

злочину предметів чи речовин, за придбання чи зберігання яких встановлена 

кримінальна відповідальність - зброї, вибухових речовин, наркотичних засобів 

тощо. Якщо є різні стадії одного і того ж злочину, то скоєне кваліфікується за 

найпізнішою стадією. У випадку, який розглядався, все посягання 

кваліфікується за сукупністю - як готування до відповідного злочину та як 

закінчений злочин.  

Альтернативний умисел має місце тоді, коли винний передбачає 

заподіяння шкоди або одному, або іншому об'єкту - тобто, передбачає настання 

або одного або іншого суспільно небезпечного наслідку, але при цьому бажає 

настання будь-якого наслідку. У теорії кримінального права і на практиці 

однозначно вирішується питання щодо кваліфікації закінченого злочину, що 

вчиняється з альтернативним умислом - скоєне кваліфікується "за фактичним 

результатом" - за нормою, яка передбачає відповідальність за злочин, який 

фактично виконаний. 

Це правило не може застосовуватися до кваліфікації готування з 

альтернативним умислом, оскільки, на стадії готування неможливо визначити 

об'єкт, проти якого буде спрямоване посягання. Наприклад, винний готує 

вибуховий пристрій, який буде приведений у дію під час зустрічі офіційної 

делегації з представниками іноземної держави. При цьому, він не знає порядок 

розташування учасників зустрічі, а тому й не передбачає, кому саме буде 

заподіяна шкода - державному діячеві України, представникові іноземної 

держави, особі з числа обслуговуючого персоналу. Однак, бажає заподіяння 

смерті будь-кому з присутніх, переслідуючи при цьому відповідну мету - 

вчинення чи то посягання на життя державного діяча (ст.112 КК), чи то 

посягання на представника іноземної держави (ст.443 КК), чи то вбивства у 
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зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку (п.8 

ч.2 ст.115 КК). 

У теорії кримінального права питання про кваліфікацію готування з 

альтернативним умислом практично не поставлене33, не розв'язане воно на 

практиці, не вирішене у законодавстві - як і інші проблеми кваліфікації 

злочинів. Проблема кваліфікації такого посягання особливо гостра тоді, коли 

альтернативним умислом охоплюються злочини, які становлять різну суспільну 

небезпеку, бо залежно від тієї чи іншої кваліфікації змінюються її правові 

наслідки. Суть цієї проблеми полягає в тому, яка норма Особливої частини має 

вмінятися - у готуванні до якого з злочинів, що охоплюються альтернативним 

умислом, має бути звинувачена особа. 

Теоретично можливі такі варіанти кваліфікації готування з альтернативним 

умислом: 

1) за ч.1 ст.14 КК та усіма нормами Особливої частини, які передбачають 

злочини, що охоплюються умислом особи, тобто, як готування до всіх тих 

злочинів, один із яких міг бути вчинений винним 

2) за ч.1 ст.14 КК та нормою Особливої частини, яка передбачає 

відповідальність за найтяжчий із злочинів, що охоплюються умислом винного; 

3) за ч.1 ст.14 КК та нормою Особливої частини, яка передбачає 

відповідальність за найменш небезпечний із злочинів, що охоплюються 

умислом винного. 

Очевидно, що з усіх можливих варіантів кваліфікації готування до злочину 

з альтернативним умислом має бути обґрунтованим застосування якогось 

одного. 

Перший із вказаних варіантів кваліфікації видається неприйнятним, 

оскільки означає штучне конструювання наявності множинності злочинів, хоча 

наспраді винний готується до вчинення лише одного посягання. Множинність 

злочинів є тоді, коли виконується об'єктивна сторона двох чи більше злочинів, 

передбачених самостійними нормами Особливої частини. Для злочину з 

альтернативним умислом характерним є фактичне виконання об'єктивної 

сторони лише одного злочину, і лише суб'єктивна сторона є "широкою" - нею 

охоплюються ознаки кількох посягань. Отже, скоєне не може кваліфікуватися 

як готування до вчинення кількох злочинів, оскільки одні і ті ж ознаки 

об'єктивної сторони готування повинні були б враховуватися при кваліфікації 

двічі, що суперечить принципу non bis in idem. 

При виборі між другим і третім варіантами - кваліфікацією за нормою 

Особливої частини про найтяжчий, чи навпаки, про найменш небезпечний із 

злочинів, що охоплюються альтернативним умислом, важливо враховувати 

наступні міркування. На стадії готування немає можливості встановити, який 

саме злочин був би виконаний при продовженні злочинної діяльності. Ступінь 

загрози й одному, й іншому об'єкту при такому готуванні є однаковим. Про 

                                                           

33 В літературі обговорювалося питання про кваліфікацію замаху з альтернативним умислом - див. напр.: 

Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления по советскогому уголовному праву, с.127-128; Курс 

советского уголовного права. В шести томах. Том ІІ. - М.: Наука. - 1970. - С.430-431. 
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наявність альтернативного умислу, як правило, можна судити лише з показів 

самого винного, який, залежно від конкретних обставин свого затримання, ходу 

розслідування може визнати, а може і не визнати наявність умислу на вчинення 

більш тяжкого злочину, що охоплюються альтернативним умислом. 

Обвинуваченому у такому готуванні нічого не перешкоджає змінити покази і на 

певній стадії процесу перейти до ствердження того, що він мав умисел не 

альтернативний, а конкретизований - готувався до менш тяжкого злочину. 

Отже, притягнення до кримінальної відповідальності за готування до більш 

тяжкого злочину залежить не від об'єктивних факторів, а від показів винного, 

ступеня його юридичної усвідомленості, навіть зухвалості та хитрості, 

проявлених у ході розслідування та судового розгляду справи. 

у чинному законодавстві, як вже відзначалося, немає жодних вказівок з 

приводу кваліфікації скоєного при готуванні з альтернативним умислом. Існує 

правова невизначеність, сумніви щодо застосування тієї чи іншої правової 

норми. Тому, видається, має застосовуватися загальне правило, відповідно до 

якого всі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого - готування до 

злочину при альтернативному умислі повинно кваліфікуватися за ч.1 ст.17 та 

нормою Особливої частини, яка передбачає найменш небезпечний із злочинів, 

що охоплюються альтернативним умислом. 

Для неконкретизованого умислу характерним є те, що винний точно не 

знає об'єму наслідків, які повинні настати в результаті злочинного посягання. 

Характер передбачення при готуванні з неконкретизованим умислом нагадує 

передбачення при злочинній самовпевненності, оскільки особа передбачає 

лише можливість настання наслідків. Однак, можливість тут стосується не 

самого факту настання наслідків, а їх розміру. Для злочину з 

неконкретизованим умислом характерним є те, що винний точно, достовірно 

знає про настання якихось наслідків своєї дії або бездіяльності, однак не знає 

лише, якими вони будуть - який об'єкт буде порушений (наприклад, життя 

потерпілого чи лише його здоров'я), у якому розмірі буде заподіяна шкода.  

Проблема кваліфікації готування до злочину з неконкретизованим умислом 

виникає тоді, коли кримінальна відповідальність диференційована залежно від 

розміру заподіяної шкоди. Отже, від цього залежить кваліфікація посягання за 

тією чи іншою нормою Особливої частини. Стосовно кваліфікації закінченого 

злочину, який вчиняється з неконкретизованим умислом, діє загальновизнане 

правило - вмінюється норма про фактично виконаний злочин. Наприклад, якщо 

злодій зламує сейф, не знаючи, скільки грошей у ньому знаходиться, 

розраховуючи викрасти все, що є у ньому і реалізує свій намір, то скоєне 

залежно від фактичної шкоди може, кваліфікуватися як і дрібна, і значна, і 

вчинена у великому розмірі, і особливо великому розмірі крадіжка. Однак, це 

правило (як і аналогічне щодо кваліфікації посягання з альтернативним 

умислом) не може застосовуватися у випадку готування до злочину, оскільки на 

цій стадії винний не знає, яка шкода буде заподіяна.  

Можливих варіантів кваліфікації готування з неконкретизованим умислом 

є принаймні, стільки ж, скільки видів злочину, диференційованих залежно, від 



52 
 

розміру шкоди, встановлює законодавство. Таке готування може 

кваліфікуватися так: 

1) за ч.1 ст.14 та нормою Особливої частини, яка передбачає злочин, що 

був би виконаний при доведенні посягання до кінця (стосовно розглянутого 

вище гіпотетичного випадку - залежно від кількості грошей, які фактично 

знаходилися у сейфі, відмичку до якого виготовив винний); 

2) за ч.1 ст.14 та нормою Особливої частини, яка передбачає найтяжчий із 

злочинів, що охоплюються неконкретизованим умислом (у описаній ситуації - 

готування до крадіжки в особливо великих розмірах); 

3) за ч.1 ст.14 та нормою Особливої частини, яка передбачає найменш 

небезпечний із злочинів, що охоплюються неконкретизованим умислом (тобто, 

як готування до дрібного розкрадання); 

4) за ч.1 ст.17 та будь-якою з інших статей Особливої частини, що 

передбачають злочини, що охоплюються неконкретизованим умислом (тобто, 

як готування до крадіжки у значних чи великих розмірах). 

Оцінюючи перший з можливих варіантів кваліфікації, треба звернути увагу 

на те, що у ньому відповідальність визначається обставинами, які охоплюються 

виною особи лише у загальних, родових рисах, фактично пріоритет віддається 

об'єктивним обставинам справи. Крім того, розмір наслідків, які могли б 

настати, ніяк не залежить від винного, його активності, зусиль. Неважко уявити 

і ситуацію, коли винний заявить, що і при можливості заподіяти більшу шкоду, 

він би обмежився меншою (взяв би не всю наявну в сейфі суму, а лише її 

частину). Сумнівно, що при наявності лише готування до злочину такі 

твердження обвинуваченого можна спростувати. Необхідно мати на увазі, що 

оцінити наслідки, які настануть за умови, що готування дійде до стадії 

закінченого злочину, можливе стосовно не всіх посягань, наприклад важко 

вказати, які наслідки будуть заподіяні палицею, яку підшуковують для побиття 

потерпілого. Тому, перший із вказаних варіантів кваліфікації готування з 

неконкретизованим умислом видається явно неприйнятним. 

Інші з наведених варіантів мають оцінюватися з тих же засад, що і 

готування при альтернативному умислі.  
 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, можна запропонувати таке правило: готування до злочину з 

неконкретизованим умислом кваліфікується за ч.1 ст.14 та нормою Особливої 

частини, що передбачає відповідальність за найменш небезпечний із злочинів, 

що охоплюються неконкретизованим умислом. 
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III. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН 

Поняття замаху на злочин міститься в ч.1 ст.15 КК. Як і поняття готування 

до злочину, воно потребує конкретизації шляхом виділення та аналізу ознак 

цієї стадії вчинення злочину. Вони полягають у наступному: 

1) виконуються дії, які безпосередньо спрямовані на вчинення злочину. Це 

означає, що у ході замаху вчиняється діяння, яке описане у диспозиції статті 

Особливої частини, яке входить у об'єктивну сторону злочину. За цією 

ознакою, насамперед, проводиться розмежування між готуванням до злочину та 

замахом на той же злочин - готування, як вже відзначалося, полягає у вчиненні 

дій, які не описані у диспозиції статті Особливої частини; 

2) об'єктивна сторона злочину не завершується - не настають наслідки, або 

ж навіть діяння не доводиться до кінця. У цій ознаці полягає відмінність замаху 

на злочин від закінченого злочину, який характеризується об'єктивною 

стороною, яка повністю виконується; 

3) злочин не доводиться до кінця з причин, що не залежали від волі 

винного. Тобто, посягання переривається вимушено, всупереч бажанню того, 

хто посягає. Саме цим замах відрізняється від добровільної відмови, при якій 

також має місце незавершеність об'єктивної сторони посягання, але воно 

припиняється відповідно до волевиявлення особи.  

Замах на злочин кваліфікується за ч.2 або ч.3 ст.15 КК та нормою 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. При цьому 

потрібно встановити наявність усіх ознак складу закінченого злочину з 

урахуванням незавершеності об'єктивної сторони - відсутності суспільно-

небезпечних наслідків або закінченого діяння у матеріальних складах злочинів; 

незавершеності діяння у формальних складах злочинів. Якщо замаху 

передували дії, у яких полягає готування до цього ж злочину, то все скоєне 

кваліфікується лише як замах на злочин, оскільки, як вже відзначалося, кожна 

наступна стадія "поглинає" собою попередні стадії посягання.  

Вище відзначалося, що готування можливе стосовно будь-якого злочину, 

що вчиняється з прямим умислом. Це правило не поширюється на замах - є ряд 

посягань, при вчиненні яких відповідальність за замах не настає. Такі злочини у 

зв'язку з особливостями конструкції їх складу взагалі не можуть мати стадії 

замаху - відповідні діяння винних або не є кримінально караними, або ж 

становлять собою закінчений злочин, деякі з них вчиняються лише з непрямим 

умислом.  

До деліктів, стосовно яких замах неможливий, насамперед, належить 

заподіяння шкоди при перевищенні меж необхідної оборони (ст.ст.118 та 124 

КК). Доведення гіпотези про те, що при вчиненні вказаних посягань неможлива 

стадія замаху, полягає в обґрунтуванні двох положень: 

1) про те, що перевищення меж необхідної оборони не може вчинятися з 

прямим умислом; 

2) що замах неможливий у зв'язку з особливостями конструкції 

відповідних кримінально-правових норм. 
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У теорії кримінального права та у правозастосовній практиці на сьогодні 

домінуючою є позиція про те, що вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони та заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж 

необхідної оборони є умисними злочинами. В відповідних статтях КК 2001 р. 

щодо форми вини є пряма вказівка. Стосовно ж виду умислу єдності позицій 

далеко не досягнуто. Одна з висунутих у літературі точок зору полягає у 

визнанні того, що вказані злочини вчиняються з прямим умислом. 

Обгрунтовуючи її, Ю.В.Баулін вказує, що заподіяння тяжкої шкоди є 

найближчою метою захисних дій, яка виступає засобом досягнення проміжної 

мети - припинити чи попередити посягання - і тим самим кінцевої мети - 

захистити правоохоронювані інтереси
34

. Інша думка зводиться до того, що для 

злочинів, які вчиняються при перевищенні меж необхідної оборони, 

характерний не прямий, а евентуальний умисел. Її прихильники виходять з 

того, що при таких посяганнях винний діє з метою захисту інтересів чи прав 

своїх власних, або іншої особи, інтересів суспільства або держави, а не з меиою 

заподіяння шкоди тому, хто нападає
35

. Відсутність мети заподіяння шкоди 

тому, хто посягає водночас означає, що такої шкоди винний не бажає, а лише 

свідомо допускає. З цього випливає, що при перевищенні меж необхідної 

оборони вина полягає не у прямому, а в евентуальному умислі. 

Оцінюючи ці думки, необхідно відзначити наступне. Навряд чи можна 

однозначно визначити початкову і кінцеву мету дій особи, яка заподіює шкоду 

при захисті від суспільно-небезпечного посягання. Ситуації необхідної оборони 

надто різноманітні, і у певних випадках той, хто обороняється, діє, насамперед, 

з метою захистити особисті, громадські чи державні інтереси, а в інших 

випадках першочерговою метою є спричинення шкоди тому, хто нападає. 

Однак, видається, що при оцінці того, який є вид вини при вчиненні певного 

злочину, потрібно звертати увагу не на проміжні, а на кінцеві цілі. Проміжна 

мета може мати кримінально-правове значення лише тоді, коли вчинення 

певних дій, які є складовою злочину, саме по собі становить самостійне 

кримінально-каране посягання. Виходячи з цього, можна говорити, що 

обгрунтованішою є друга з наведених позицій.  

Відомо, що при вчиненні посягання з непрямим умислом, винному 

інкримінуються лише наслідки, які фактично настали. Це у повній мірі 

поширюється на заподіяння шкоди при перевищенні меж необхідної оборони. 

Такий висновок випливає, насамперед з поняття необхідної оборони, 

викладеного у ч.1 ст. 36 КК, та з поняття перевищення меж необхідної оборони, 

наведеного у ч.3 ст.36 КК. Необхідна оборона полягає в заподіянні тому, хто 

посягає шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного 

відвернення чи припинення посягання; перевищення меж необхідної оборони - 

у заподіянні тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці захисту. Якщо шкода відсутня - то 

немає і необхідної оборони, не може наставати і відповідальність за 
                                                           

34 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. - Харьков: "Основа". - 1991. - С.269. 

35 Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. - Тбиилиси. - 1966. - С.129; Ткаченко В. Квалификация покушений 

на преступление. // Советская юстиция. - 1981. - №19. - С.8. 
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перевищення її меж. У літературі обґрунтовано відзначається, що застосування 

при захисті знарядь і засобів, які могли заподіяти, але не заподіяли шкоду, що 

явно не відповідає характеру і небезпеці посягання (промах при пострілі з 

рушниці в злодія) не може оцінюватися як замах на злочин з перевищенням 

меж необхідної оборони, оскільки не було самого акта необхідної оборони
36

. 

Висновок про те, що на злочини, які полягають у перевищенні меж 

необхідної оборони неможливий замах, підтверджується й аналізом практики, в 

якій не зустрічається випадків притягнення до кримінальної відповідальності за 

замах на злочини, передбачені ст.ст.118 та 124 КК. Це стосується і тих 

випадків, коли при захисті фактично заподіяна менша шкода, ніж та, яка 

повинна була б настати з урахуванням характеру дій особи, що оборонялася. 

Так, якщо при перевищенні меж необхідної оборони настала не смерть того, 

хто посягає, а тяжкі тілесні ушкодження, то скоєне кваліфікують за ст.124 КК, 

якщо ж заподіяні середньої тяжкості чи легкі тілесні ушкодження - то 

констатується, що оборона була у межах необхідної. 

Неможливий замах і щодо злочинів, які вчиняються у стані сильного 

душевного хвилювання - ст.ст.116 та 123 КК. Вчиняючи таке посягання, особа 

прагне розправитися з тим, хто застосував протизаконне насильство, 

систематично знущався або вчинив тяжку образу. При цьому відбувається 

звуження сфери свідомості, зменшується можливість керувати своєю 

поведінкою. Внаслідок цього особа, вчиняючи дії у стані сильного душевного 

хвилювання (психологічного афекту), не може точно передбачати наслідки 

своєї поведінки, і не бажає якихось певних наслідків, не діє цілеспрямовано. 

Тому злочини, передбачені ст.ст.116 та 123 КК, вчиняються з непрямим 

умислом, а, отже, і не можуть мати стадію замаху. Відповідальність при 

вчиненні посягань у стані сильного душевного хвилювання настає не за бажану 

(як це має місце при замаху) а за фактично заподіяну шкоду
37

. 

Також неможливий замах на ті злочини з формальним складом, об'єктивна 

сторона яких включає лише одну обов'язкову дію або бездіяльність. Якщо така 

дія ще не почала виконуватися - то вчиняється лише готування до злочину, 

коли ж вона виконана - має місце закінчений злочин. 

У теорії кримінального права неодноразово висловлювалася позиція, згідно 

з якою замах неможливий стосовно злочинів, об'єктивна сторона яких охоплює 

не лише настання певних наслідків, але і можливість їх заподіяння. В її 

обґрунтування стверджується, що у таких випадках замах на злочин ніби 

містить у собі склад закінченого злочину
38

. 

Неоднозначно вирішується у літературі питання про можливість замаху на 

злочини, які вчиняються шляхом бездіяльності. Обґрунтовуючи думку про те, 

що замах на злочини, об'єктивна сторона яких включає лише бездіяльність 

(безвідносно до наслідків, які нею викликаються), М.С.Таганцев свого часу 

                                                           

36 Ткаченко В. Квалификация покушений на преступление, с.8. 

37В літературі висловлена й інша думка - ряд криміналістів стверджує, що замах можливий і при афектованому 

умислі. серед тих, хто притримувався такої точки зору, проф.М.С.Таганцев, який, однак, аргументів на її 

користь не наводить - див.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции, с.306.  

38 Курс советского уголовного права. В шести томах. Том ІІ. - М.: Наука. - 1970. -С.431. 
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вказував, що у таких посяганнях злочинність бездіяльності залежить від 

настанння певних умов, найчастіше певного моменту часу; тому вся діяльність 

особи, яка передує цьому моменту, видається байдужою, а з настанням цього 

моменту виконується повний склад злочину39. Інша точка зору полягає у тому, 

що замах можливий і стосовно таких злочинів, однак у злочині, який 

виконується шляхом бездіяльності, замах виражається знову ж таки лише у 

дії40. Остання позиція видається більш переконливою. На її обґрунтування 

можна навести такі міркування. Відомо, що злочинна бездіяльність - це не 

взагалі пасивна поведінка, а невиконання конкретної дії, яку особа повинна і 

може вчинити. В об'єктивну сторону злочину, який виконується шляхом 

бездіяльності входить і ця активна поведінка - дія. Без встановлення того, 

виконувала чи не виконувала особа відповідну дію, неможливо встановити і те, 

чи має місце злочинна бездіяльність - невиконання покладеного обов'язку. З 

моментом невиконання обов'язку - бездіяльністю - пов'язується не сам факт 

наявності чи відсутності об'єктивної сторони злочину, а момент його 

закінчення. Тому видається помилковою теза про те, що вся діяльність особи до 

моменту, коли вона зобов'язана була діяти, є з точки зору кримінального права, 

байдужою. Вчинення дії, спрямованої на те, щоб ухилитися від очікуваної 

поведінки, є реалізацією злочинного наміру і початком виконання об'єктивної 

сторони певного злочину. Це, тим більш очевидно, стосовно посягань, які 

виражаються в ухиленні від виконання покладеного обов'язку, коли акту 

бездіяльності неодмінно передує певна активна поведінка. Для ілюстрації того, 

що при вчиненні злочинів, які полягають у бездіяльності, можливий замах, 

може бути наведений хоча б такий приклад. Військовослужбовець строкової 

служби Д., отримавши відпустку тривалістю 10 діб, не своєчасно повернувся до 

військової частини, разом з приятелями в останній день відпустки поїхав на 

базу відпочинку, маючи намір пробути там ще тиждень. Однак там його виявив 

командир підрозділу, і, оскільки Д. добровільно повернутися до місця служби 

відмовився, він був затриманий військовим патрулем. Видається, що в 

описаному випадку є замах на вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.407 КК. 

Навряд чи можна вважати, що поведінка Д. до моменту, коли він повинен був 

з'явитися на службу, є нейтральною (байдужою) у кримінально-правовому 

розумінні. Адже Д. своїми вчинками продемонстрував, що має намір не 

з'явитися на службу у призначений строк і виконав конкретні дії, спрямовані на 

те, щоб реалізувати умисел. Такі дії виходять за межі готування до злочину, 

оскільки має місце не створення умов для наступного виконання посягання, а 

початок його виконання. 

Кримінальний закон поділяє замах на злочин на окремі види за ступенем 

реалізації злочинного умислу – закінчений і незакінчений. У теорії 

кримінального права і на практиці прийнято класифікувати замах принаймні ще 

й за іншою підставою з урахуванням причин залежно від яких злочин не було 

доведено до кінця - замах ―негідний‖ та "гідний"). 

                                                           

39 Там же. 

40 Ткаченко В. Квалификация покушений на преступление, с.8. 
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У кінцевому, підсумку вид замаху не впливає на кваліфікацію посягання як 

саме цієї стадії вчинення злочину. Однак, у ряді випадків виникає питання про 

те, яка норма Особливої частини повинна вмінятися, тобто, замах на який 

злочин має місце. Тому питання про кваліфікацію окремих видів замаху 

потребує свого розгляду і обґрунтування.  

Чинний КК, на відміну від раніше діючого кримінального законодавства 

України виділяє види замаху. В зв’язку з цим виникає питання, чи слід 

відображати у формулі кваліфікації замах якого саме виду має місце в 

конкретному випадку. Аргументи на користь того, що при кваліфікації 

готування або замаху потрібно вказувати на ч.2 або ч.3 ст.15 КК, наводилися 

Ю.В.Бауліним. На його думку посилатися у формулі кваліфікації на відповідну 

частину ст.15 КК необхідно, оскільки, це: 

1) дає можливість чітко вказати, у вчиненні якого саме посягання 

обвинувачується особа, забезпечує ясність обвинувачення; 

2) пов’язане з реалізацією права особи на захист. Обвинувачений вправі 

знати, від обвинуваченні у замаху якого саме виду він повинен захищатися; 

3) при призначенні покарання за незакінчений злочин відповідно до ст.68 

КК суд повинен врахувати ступінь здійснення злочинного наміру. А це 

передбачає вказівку на вид замаху, на якому перерване злочинне посягання; 

4) види замаху виділяються в КК41. 

Міркування цього вченого видаються цілком переконливими. Доповнити їх 

можна хіба ще тим, що вказівка в формулі кваліфікації на частину ст.15 КК 

відповідає принципам індивідуалізації кваліфікації та її точності. Визначення 

виду замаху дозволяє диференціювати відповідальність - по різному 

кваліфікувати діяння осіб, яка вчинила незакінчений і закінчений замахи. 

Наявність же в КК відповідних положень, передбачає їх відображення і при 

кваліфікації скоєного. 

У теорії кримінального права висловлювалися різні думки щодо критерія, 

яким треба керуватися при розмежуванні закінченого і незакінченого замаху. 

Більш переконливими видаються міркування тих криміналістів, які відстоюють 

необхідність надати перевагу суб'єктивному критерію42. Відповідно до нього, 

замах вважається закінченим тоді, коли винний виконав усі дії, які він вважав 

необхідними для настання злочинного результату. Врешті-решт саме цей 

критерій обрав для поділу замаху на закінчений і незакінчений й законодавець. 

При виконанні дій, які особа вважала необхідними для вчинення злочину, 

можна виділяти принаймні дві ситуації. В першій констатувати наявність 

закінченого замаху і відповідно кваліфікувати скоєне слід тоді, коли: 

1) виконані всі дії, які винний вважав необхідними і достатніми для того, 

щоб була досягнута мета вчинюваного посягання, яке вчиняється; 

                                                           
41

 Баулін Ю.В. Деякі принципові новели Загальної частини Кримінального кодексу України та проблеми їх 
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2) дії, що виконуються, описані в диспозиції статті Особливої частини як 

ознаки певного злочину.  

Для другої ситуації характерно виконання з метою вчинення злочину дій, 

які не описані у жодній з кримінально-правових норм, або які передбачені як 

ознаки іншого злочину. Тоді скоєне кваліфікується з врахуванням правил про 

юридичну помилку. Тобто, відповідні дії або взагалі не визнаються 

злочинними, або посягання кваліфікується як замах на той злочин, що його 

фактично виконував винний. 

Для незакінченого замаху, як і будь-якого замаху, також характерно 

виконання дій, що входять у об'єктивну сторону злочину. Неповне виконання 

дій, що їх винний вважав необхідними і достатніми для виконання посягання, 

за умови, що такі дії не передбачені нормою Особливої частини, не може 

кваліфікуватися як замах на злочин. Такі дії також оцінюються як юридична 

помилка. 

Замах на злочин при неконкретизованому та альтернативному умислі 

кваліфікується, виходячи з тих же засад, що і готування з вказаними видами 

умислу. Тобто, відповідальність має наставати за нормою Особливої частини, 

яка передбачає найменш тяжкий (найменш небезпечний) види злочину. 

Замах на злочин може поєднуватися з виконанням менш тяжкого 

посягання, вчиненого проти того ж потерпілого. Типовим прикладом може бути 

замах на вбивство, внаслідок якого потерпілий лише поранений - отримав 

легке, середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження. Або ж, прагнучи 

ухилитися від сплати податків у особливо великому розмірі, винний вчинив 

закінчене ухилення від сплати податків у значному розмірі. 

При цьому: 

- не виникає конкуренції закінченого та незакінченого злочинів, при якій 

закінчене посягання поглинає собою попередні стадії злочинної діяльності. 

Адже тут має місце поєднання менш небезпечного закінченого та більш 

небезпечного незакінченого злочину; 

- відсутня сукупність злочинів (незакінченого та закінченого), оскільки 

посягання спрямоване проти одного і того ж об'єкта, вчиняється шляхом 

виконання одного діяння 

- закінчений злочин є лише "етапом" на шляху до злочинних наслідків, які 

бажав заподіяти винний. 

Тому менш тяжкий злочин не підлягає самостійній кваліфікації, скоєне 

кваліфікується як замах на той злочин, що його бажав виконати винний. 

"Відхилення дії" має місце тоді, коли внаслідок злочину заподіюється 

шкода не тому об'єкту (потерпілому), стосовно якого було спрямоване 

посягання винного, а іншому благу, яке охороняється законом внаслідок 

непрогнозованих винним змін у розвитку причинного зв'язку. При цьому, 

винний діє з прямим умислом, прагнучи заподіяти шкоду певному 

правоохоронюваному об'єкту. Наприклад, прагнучи вбити Івана, Петро стріляє 

у нього, однак промахується і куля потрапляє у Степана. 
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Кваліфікація при "відхиленні дії" визначається залежно від того, чи 

однакова відповідальність встановлена за посягання на об'єкти, якому винний 

прагнув заподіяти і якому фактично заподіяв шкоду, а також від суб'єктивного 

ставлення до фактично заподіяної шкоди. При цьому можуть бути виділені такі 

ситуації, з врахуванням яких проводиться кваліфікація скоєного: 

1) відповідальність за "бажану" і "фактичну" шкоду передбачена однією і 

тією ж нормою Особливої частини - об'єкти співпадають, є рівноцінними. Якщо 

форма вини також співпадає, тобто має місце умисел стосовно фактично 

заподіяних наслідків, то кваліфікація здійснюється з урахуванням наступних 

положень. Дії, спрямовані на заподіяння шкоди, є замахом на відповідний 

злочин. Одночасно ці ж дії, що спричинили передбачені законом наслідки, 

становлять собою закінчений злочин. Оскільки кваліфікація закінченого 

злочину охоплює собою кваліфікацію попередньої злочинної діяльності, то таке 

посягання кваліфікується як відповідний закінчений злочин; 

2) об'єкти співпадають, але шкода заподіяна з необережності. У такому 

випадку скоєне кваліфікується за сукупністю норм - як замах на злочин, що 

його винний бажав виконати та відповідний необережний злочин; 

3) об'єкти співпадають, стосовно фактично заподіяної шкоди немає ні 

умислу, ні необережності. Оскільки за невинне, у результаті випадку 

заподіяння шкоди кримінальна відповідальність не настає, то скоєне 

кваліфікується лише як замах на злочин, що його винний бажав виконати; 

4) відповідальність за бажану і фактично заподіяну шкоду передбачена 

різними кримінально-правовими нормами, причому злочин, який фактично 

вчинений, є менш небезпечний, ніж той, що його винний прагнув виконати. 

Наприклад, вчиняючи вбивство в зв'язку з виконанням потерпілим 

службового або громадського обов'язку, винний фактично здійснив просте 

умисне вбивство. У цій ситуації закінчений менш небезпечний злочин не 

поглинає замах на більш небезпечне посягання. Тому скоєне кваліфікується за 

сукупністю норм - як замах на злочин, що його винний бажав вчинити та як 

закінчений фактично вчинений злочин. 

5) відповідальність за бажану і фактичну шкоду передбачена різними 

кримінально-правовими нормами, причому, фактично заподіяна шкода 

спричинена з необережності чи випадково. Оскільки, проводиться оцінка 

заподіяння шкоди різним об'єктам і з різною формою вини, то тут не можуть 

застосовуватися правила про поглинання необережного злочину умисним, а 

також про поглинання замаху закінченим злочином. Виходячи з наведеного, 

скоєне кваліфікується також за сукупністю норм про замах на злочин, що його 

винний бажав вчинити та норм про відповідний необережний злочин. При 

випадковому заподіянні шкоди скоєне кваліфікується лише за нормою про 

замах на злочин, що його винний бажав вчинити. 

6) відповідальність за бажану і фактичну шкоду передбачена різними 

нормами, однак фактично заподіяна більша шкода, ніж та, яка охоплювалася 

умислом винного. Наприклад, бажаючи спричинити тілесне ушкодження, 

винний дає потерпілому отруту. Однак, її випиває інша особа, яка і гине. Якщо 
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при цьому є різна форма вини щодо бажаної і фактичної шкоди, то скоєне 

кваліфікується за сукупністю - як замах на злочин, що його прагнув вчинити 

винний, та як відповідний необережний злочин. Якщо ж має місце прямий 

умисел щодо бажаної шкоди і непрямий - стосовно фактично заподіяної - то 

скоєне кваліфікується лише за нормою про більш тяжкий злочин.  

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, при кваліфікації замаху потрібно вказувати на ч.2 або ч.3 

ст.15 КК. Посилатися у формулі кваліфікації на відповідну частину ст.15 КК 

необхідно, оскільки, це: 

1) дає можливість чітко вказати, у вчиненні якого саме посягання 

обвинувачується особа, забезпечує ясність обвинувачення; 

2) пов’язане з реалізацією права особи на захист. Обвинувачений вправі 

знати, від обвинуваченні у замаху якого саме виду він повинен захищатися; 

3) при призначенні покарання за незакінчений злочин відповідно до ст.68 

КК суд повинен врахувати ступінь здійснення злочинного наміру. А це 

передбачає вказівку на вид замаху, на якому перерване злочинне посягання; 

4) види замаху виділяються в КК. 

 

 

IV. ДОБРОВІЛЬНА ВІДМОВА ВІД ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

Стаття 17 КК України у ч.1 закріплює поняття добровільної відмови від 

доведення злочину до кінця як ―остаточне припинення особою за своєю волею 

готування або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала 

можливість доведення злочину до кінця‖. А також встановлює у ч. 2 ст. 17 КК її 

правові наслідки: ―особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину 

до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо 

фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину‖. 

Отже добровільна відмова від доведення злочину до кінця як підстава 

звільнення від кримінальної відповідальності за готування до цього злочину та 

за замах на цей злочин має місце за наявності трьох наступних ознак: 

 

остаточне припинення особою готування до злочину або замаху на злочин; 

 

відмова особи від доведення злочину до кінця за її власною волею; 

 

під час відмови від доведення злочину до кінця особа усвідомлювала 

можливість доведення злочину до кінця. 

 

Остаточне припинення особою готування до злочину або замаху на злочин 

означає, що особа взагалі відмовилася вчиняти злочин до якого готувалася або 

на який вчинювала замах, а не тимчасово перервала чи відклала такі дії, щоб 

потім їх продовжити і закінчити злочин у майбутньому. 
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 Відмова особи від доведення злочину до кінця за її власною волею означає, 

що у особи був вибір продовжити готування до злочину або його вчинення або 

остаточно перервати вказані дії і особа за власним волевиявленням обрала 

останнє. У разі ж коли злочин є недоведеним до кінця з причин, що не залежали 

від волі особи, яка його вчинювала, добровільна відмова не має місця, а є замах 

на злочин, визначення якого дається в ст. 15 КК. Мотиви добровільної відмови 

від доведення злочину до кінця значення для її визнання не мають. 

Усвідомлення особою під час відмови від доведення злочину до кінця 

можливості доведення його до кінця означає, що за обставин, які склалися на 

момент прийняття ним рішення про відмову від доведення злочину до кінця він 

усвідомлював, що відсутні причини (обставини), які б він не був в змозі 

перебороти для закінчення злочину, навіть якщо такі обставини в дійсності 

існували але особі про них не було відомо. Тобто це ознака суб'єктивної 

сторони добровільної відмови. 

Не є добровільною відмовою, якщо особа відмовилася від готування до 

злочину чи продовження злочину усвідомлюючи, що існують об'єктивні 

обставини, які завадять йому закінчити цей злочин. Пленум Верховного Суду 

України в п. 14 постанови ―Про судову практику у справах про злочини проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи‖ вказав, що ―для визнання 

відмови добровільною слід виходити з того, що особа, маючи реальну 

можливість довести злочин до кінця, відмовилась від цього і з власної волі 

припинила злочинні дії‖, а також, що ―не може визнаватись добровільною 

відмова від зґвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом, що викликана неможливістю подальшого продовження 

злочинних дій з причин, незалежних від волі винної особи, або винна особа не 

змогла подолати опору потерпілої особи, закінчити злочин з фізіологічних 

причин тощо‖. 

Особа, що добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, не 

підлягає кримінальній відповідальності за вчинені нею готування до злочину чи 

дії, спрямовані безпосередньо на вчинення злочину (ч. 2 ст. 17 КК України). 

Отож ця норма має важливе значення для запобігання закінченню злочинів, бо 

сприяє відмові від продовження та завершення розпочатого особою злочину. 

Положення вказаної норми про добровільну відмову можуть бути використані 

й іншими особами для запобігання злочинам. 

Якщо в діянні (діях або бездіяльності, безпосередньо спрямованих на 

вчинення злочину, чи в готуванні до злочину), вчиненому особою до 

добровільної відмови, вже міститься склад іншого закінченого злочину, настає 

кримінальна відповідальність за це посягання, а за добровільно припинений 

злочин відповідальність виключається. Скажімо, особа, що незаконно 

виготовила вибуховий пристрій для вбивства та добровільно відмовилася від 

вбивства, але не здала пристрій представникам влади, не підлягає 

відповідальності за готування до вбивства, але буде відповідати згідно з ч. 1 ст. 

263
1
 КК України за незаконне виготовлення вибухового пристрою. 
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Так, згідно з п. 4 постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 2003 р. «Про судову 

практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи» особа, котра 

добровільно відмовилася від убивства потерпілого чи заподіяння шкоди його 

здоров'ю, підлягає кримінальній відповідальності лише за умови, що фактично 

вчинене нею діяння містить склад іншого злочину 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, добровільна відмова від доведення злочину до кінця має 

місце за наявності остаточного припинення особою готування до злочину або 

замаху на злочин, відмови особи від доведення злочину до кінця за її власною 

волею, а також якщо під час відмови від доведення злочину до кінця особа 

усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 

За наявності вказаних підстав добровільна відмова від доведення злочину 

до кінця звільнення є підставою звільнення від кримінальної відповідальності 

за готування до цього злочину та за замах на цей злочин. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На завершення лекції давайте згадаємо основні положення про які ви 

сьогодні дізналися. 

Кваліфікація злочину як закінченого означає, що в її ході враховуються всі 

обов'язкові ознаки (у тому числі кілька діянь, кілька наслідків чи хоча б одної з 

кожної із альтернативних ознак) складу злочину. Наявність закінченого 

злочину також означає, що кваліфікацією охоплена вся попередня діяльність, 

пов'язана з підготовкою до цього злочину чи початком його виконання - тобто 

діяння, вчинені до моменту закінчення злочину. Разом із тим, якщо у ході 

попередньої злочинної діяльності виконувалися посягання, що місять ознаки 

самостійних, не менш небезпечних злочинів, то вони підлягають окремій 

кваліфікації. Як класичний приклад, звичайно, наводять придбання 

вогнестрільної зброї, з використанням якої вчиняється умисне вбивство. Саме 

по собі придбання вогнестрільної зброї у даному випадку становить собою 

готування до вбивства. Однак ці дії не охоплюються ознаками складу вбивства і 

тому незалежно від того, яка стадія виконання вбивства має місце, підлягають 

самостійній кваліфікації. 

Готування до злочину з неконкретизованим умислом кваліфікується за ч.1 

ст.14 та нормою Особливої частини, що передбачає відповідальність за 

найменш небезпечний із злочинів, що охоплюються неконкретизованим 

умислом. 

При кваліфікації замаху потрібно вказувати на ч.2 або ч.3 ст.15 КК. 

Посилатися у формулі кваліфікації на відповідну частину ст.15 КК необхідно, 

оскільки, це: 

1) дає можливість чітко вказати, у вчиненні якого саме посягання 

обвинувачується особа, забезпечує ясність обвинувачення; 

2) пов’язане з реалізацією права особи на захист. Обвинувачений вправі 

знати, від обвинуваченні у замаху якого саме виду він повинен захищатися; 
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3) при призначенні покарання за незакінчений злочин відповідно до ст.68 

КК суд повинен врахувати ступінь здійснення злочинного наміру. А це 

передбачає вказівку на вид замаху, на якому перерване злочинне посягання; 

4) види замаху виділяються в КК. 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Відпрацювати наступні питання: 

1. Кваліфікація готування до вчинення злочину. 

2. Кваліфікація різних видів замаху на злочин. 

3. Особливості кваліфікації злочинів при добровільній відмові 

співучасників. 

 

 

ТТЕЕММАА  №№  33..  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЯЯ  ЗЗЛЛООЧЧИИННІІВВ  ВВЧЧИИННЕЕННИИХХ  УУ  ССППІІВВУУЧЧААССТТІІ    

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
1. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті…..…..__ 

2. Кваліфікація співучасті з врахуванням виду співучасника...……………..__ 

3. Кваліфікація співучасті з врахуванням її форми..…………………………__ 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
 

1. Конституція України (від 28.06.1996 року). 

2. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 року)  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України (від 13.04.2012 року) 

4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 

9-те вид., переробл. та доповн / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К.: 

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: У 2 

т. – Т.1 / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-тє вид., 

перероб. Та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. – 964 с. 

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: 

У 2 т. –Т.1 / За заг. Ред.. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-те 



64 
 

видання, перероб. та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 2009. 

– 964 с. 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 

{текст}/О.І. Мотлях, Н.В. Малярчук, Ю.В. Корнєєв {та ін..} – К.: «Центр 

учбової літератури», 2014. – 696 с. 

8. Кваліфікація злочинів, підслідних органам внутрішніх справ: 

Навчальний посібник / За заг. ред.. В.В. Коваленка; за наук. ред. О.М. Джужи та 

А.В. Савченка. – К.: Атіка, 2011. – 648 с. 

9. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та 

кримінологічне дослідження: Монографія. — К.: Ін-т держави і права 

ім. В.М.Корецького, 2003. — 216 с. 

10. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навчальний посібник. 

Видання 2-ге. – К.: Атіка, 2002. – 640 с. 

11. Кузнецов В. В., Савченко А. В. Теорія кваліфікації злочинів : 
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12. Митрофанов І.І., Слободяник Т.М. Кримінальна відповідальність 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

допомогти курсантам згадати види співучасників та форми співучасті. Звернути 

увагу на особливості кваліфікації злочинів при співучасті. 

 

ВСТУП 

Актуальність питань, які стосуються кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті, визначається рядом обставин як теоретичного, так і практично-

прикладного характеру.  

Положення, які стосуються співучасті у злочині, відповідальності 

співучасників є в Кримінальному кодексі України (далі - КК). Їм присвячений 

окремий розділ - розділ VІ Загальної частини КК. Причому, в новому КК 

2001 р. вони регламентовані більш детально, ніж в раніше діючому 
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кримінальному законодавстві України. Однак при цьому деякі питання розкриті 

недостатньо чітко чи суперечливо. Наприклад, в ч.2 ст.29 КК однозначно 

вказано, що організатор, підбурювач та пособник злочину підлягають 

відповідальності за тією ж статтею (частиною статті) Особливої частини КК, 

яка передбачає злочин, вчинений виконавцем. В наступній же частині цієї ж 

статті визначено, що окремі ознаки складу злочину можуть інкримінуватися не 

всім співучасникам, зокрема, ознаки, що характеризують особу окремого 

співучасника, ставляться у вину лише цьому співучаснику. При цьому не 

вказується, яким же чином можна реалізувати ці положення, враховуючи, що 

стаття про злочин, вчинений виконавцем, часто не передбачає ознак, якими 

наділені організатори, підбурювачі, пособники злочину і навпаки. Тому 

виникає суперечність між вимогами, закріпленими в ч.2 та ч.3 ст.29 КК. Також 

має місце неузгодженість положень про співучасть, які регламентовані 

статтями Загальної частини КК та відповідних положень, що містяться в 

статтях його Особливої частини. Зокрема, з ч.4 ст.28 КК випливає, що мета 

створення злочинної організації - вчинення не одного, а кількох злочинів. В той 

же час, визначаючи поняття окремих видів злочинних організацій, 

встановлюючи умови відповідальності їх організаторів та учасників в ст.ст.255, 

257 КК законодавець встановлює, що злочинна організація може створюватися 

для вчинення і одного злочину.  

Як вирішувати такого роду колізії (а їх перелік можна продовжувати) в 

самому законі не визначено, теоретичні положення з цього приводу поки що 

відсутні. Разом із тим, без їх вирішення ефективне застосування кримінального 

закону в цій частині, по суті, неможливе. Вже це свідчить про актуальність 

теоретичної розробки і вивчення відповідних положень. 

Вчинення злочинів у співучасті досить часто зустрічається в 

правозастосовній практиці. В цілому, приблизно третина всіх злочинів - це 

злочини, у вчиненні яких брали участь дві чи більше особи. А щодо особливо 

тяжких і тяжких злочинів, насильницьких та корисливих посягань співучасть 

зустрічається ще частіше. За деякими даними, дві третини грабежів та розбоїв, 

випадків кваліфікованого хуліганства виконуються у співучасті. Тому питання 

кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, досить часто виникають в 

повсякденній діяльності слідчих, прокурорів, адвокатів, суддів.  

При цьому доводиться констатувати, що при їх вирішенні допускається 

немало помилок, свідченням чого є значна кількість змін у кваліфікації 

скоєного. Вищестоящі інстанції досить часто змінюють чи скасовують 

процесуальні документи саме через те, що неправильно визначається вид 

співучасника та форма співучасті, її вбачають там, де насправді має місце лише 

співпадіння у часі та місці окремих посягань, не враховуються індивідуальні 

особливості окремих співучасників та їх вплив на кваліфікацію дій інших 

співучасників тощо. Доводиться констатувати, що Верховний Суд України 

допускає непослідовність у своїх вказівках щодо кваліфікації дій співучасників, 

що в свою чергу, перешкоджає однозначності і стабільності при застосуванні 

кримінально-правових норм. 
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Не можна пройти і мимо того, що в публічних виступах керівників 

правоохоронних відомств нерідко зустрічаються вислови, які свідчать про явне 

нерозуміння ними суті злочинів, вчинених у співучасті, можливостей 

очолюваних ними відомств в протидії організованим формам співучасті. Так, 

Міністр внутрішніх справ України Ю.І.Смирнов невдовзі після свого 

призначення на посаду, підводячи підсумки одного з етапів діяльності МВС 

повідомив, що в Україні існує певна кількість організованих злочинних 

угруповань і пообіцяв що до кінця другого кварталу 2001 р. вони будуть 

ліквідовані (поміж іншого, цікаво, що ж міністр розуміє під ―ліквідацією‖?). 

Трохи згодом, підводячи підсумки роботи органів внутрішніх справ за 9 місяців 

2002 р. він вказав, що в Україні ―призупинена діяльність 627 організованих 

злочинних угруповань‖, 100 їхніх лідерів засуджено‖43. Навряд чи такі вислови 

заслуговують на коментування. 

Теоретичне дослідження питань кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті, характеризується, з одного боку, наявністю великої кількості 

опублікованих робіт, а з другого - значними розбіжностями у вирішенні 

окремих питань. Ще століття назад знаменитий російський криміналіст 

Н.С.Таганцев відзначав, що питання про співучасть відносяться чи не до 

найбільш складних і заплутаних в теорії кримінального права. За роки, що 

минули відтоді, вони не стали більш ясними і чіткими. Більш того, спроби 

регламентувати певні положення в КК призвели до того, що спори з окремих 

позицій кваліфікації дій співучасників стали ще більш гострими, вияснилися 

прогалини в теоретичній розробці ряду питань.  

Викладене дає підстави констатувати актуальність проблеми, обраної для 

дослідження, необхідність її подальшої теоретичної розробки. Аналіз показує, 

що недостатня чіткість законодавства, неоднозначні рішення, які приймаються 

на практиці, спори в теорії з питань кваліфікації дій співучасників, в значній 

мірі є породженням недостатньої уваги до вирішення ряду загальних питань 

теорії кримінально-правової кваліфікації. Тому в цій лекції зроблена спроба 

показати окремі питання кваліфікації дій співучасників злочинів на підставі 

загальних принципів кримінально-правової кваліфікації, сформулювати 

правила кримінально-правової кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті.  

Давайте перейдемо до розгляду першого питання нашої лекції. 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У 

СПІВУЧАСТІ  

 

Поняття співучасті у злочині міститься в ст.26 КК: «Співучастю у злочині є 

умисна спільна умисна декількох субєктів злочину у вчиненні умисного 

злочину». Порівняно з визначенням, яке було в раніше чинному КК (ч.1ст.19 

КК України 1960 р.), його новизна полягає в такому: 

1) додатково підкреслено, що співучасть можлива лише при вчиненні 

умисного злочину. Щоправда, теорія і практика і в період дії КК 1960 р. 

                                                           
43 Чікалін В. Усе залежить від кадрового потенціалу. // Урядовий кур’єр. - 2002. - 19 жовтня. - С.7. 
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виходили з того, що співучасть можлива лише в умисних злочинах. Чи не 

єдиний, хто відстоював іншу позицію, був М.С.Шаргородський. Однак його 

пропозиції про необхідність конструювання співучасті щодо злочинів, 

вчинених з необережності, не знайшли підтримки; 

2) чітко визначено, що співучасть передбачає участь декількох суб’єктів 

злочину. Тим самим усунено підстави для позицій, згідно з якими визнавалося, 

що вчинення злочину групою осіб (при зґвалтуванні, грабежі, розбої) має місце 

і тоді, коли лише один учасник такої ―групи‖ підлягав кримінальній 

відповідальності, про що детальніше буде сказано далі. 

Конкретизуючи і розвиваючи законодавче визначення співучасті, в теорії 

кримінального права виділяють ознаки співучасті. 

До об’єктивних ознак співучасті у злочині відносяться: 

1) участь у вчиненні злочину декількох субєктів злочину. Це означає, що 

принаймні два учасники злочину наділені ознаками загального суб’єкта 

злочину - є особами фізичними, осудними, такими, що досягли віку, з якого 

настає кримінальна відповідальність; 

2) двома або більше суб’єктам виконується один і той же злочин. Тобто, 

кожен із учасників злочину вчиняє не окреме посягання, а єдине на всіх; 

виконання кількома особами окремих злочинів, навіть якщо вони збігаються в 

місці і часі не є співучастю;  

3) злочин вчиняється спільно. Лише взаємні погоджені зусилля 

співучасників приводять до вчинення злочину. Спільність вчинення злочину в 

свою чергу підтверджується такими рисами: 

- дії кожного із співучасників є взаємодоповнюючими. Лише завдяки 

поведінці кожного із учасників виконується посягання в цілому;  

-  наслідки злочину, вчиненого у співучасті, є єдиними для всіх 

співучасників. За спільний злочинний результат несе відповідальність кожен із 

співучасників; 

- між дією або бездіяльністю кожного із співучасників, діяльністю 

виконавця злочину  і наслідками злочину, вчиненого у співучасті,  існує 

причиновий зв’язок. Інакше кажучи, без поведінки окремих співучасників 

(організатора, підбурювача, пособника) не міг би вчинити посягання 

виконавець, а без його діяння не був би досягнутий спільний злочинний 

результат. 

Відсутність спільності посягання - коли кожна особа діє не погоджено, не 

вносячи свій внесок у єдиний результат, коли злочин може бути вчинений 

незалежно від участі в ньому окремих осіб свідчить про те, що має місце не 

співучасть в одному злочині, а вчинення кількох самостійних посягань, або ж 

поведінка тих чи інших осіб не є злочинною. 

Суб’єктивні ознаки співучасті випливають з того, що співучасть можлива 

лише при вчиненні умисних злочинів, і діяльність співучасників також має бути 

умисною. Тому загальне поняття умислу стосовно злочинів, вчинюваних у 

співучасті має бути модифіковане, а самі ознаки умислу, а тим самим і 

суб’єктивні ознаки співучасті полягають в такому: 
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1) кожен із співучасників усвідомлює суспільно небезпечний характер 

своєї дії або бездіяльності та дії або бездіяльності інших співучасників. Це 

передбачає взаємну поінформованість учасників злочину про те, що злочин 

вчиняється ними спільно з іншими співучасниками. Причому не обов’язково, 

щоб кожен із співучасників знав всіх інших учасників злочину, їх завдання у 

спільному посяганні. Досить розуміти свою власну роль, знати про злочинні 

діяння ще хоча б одного з учасників; 

2) кожен із співучасників передбачає суспільно небезпечні наслідки 

спільного посягання.  При співучасті злочин в цілому виконується виконавцем і 

суспільно небезпечні наслідки породжуються його діями. Однак діяння 

виконавця стає можливим завдяки поведінці всіх співучасників і наслідки 

злочину є результатом зусиль всіх співучасників. Тому кожний співучасник 

повинен передбачати наслідки не лише власної поведінки, а й наслідки, 

породжені спільним вчиненням злочину. 

Група осіб вчинила крадіжку колективного майна з проникненням в склад. 

При цьому Іван для того, щоб запобігти спрацьовуванню сигналізації, накинув 

металеву перемичку на шини трансформатора, внаслідок цього трансформатор 

згорів. В подальшому відповідно до розподілу ролей Іван в склад не проникав, 

залишився біля нього на чатах, інші ж учасники групи вчинили розкрадання на 

суму 5.000 грн. Умислом Івана повинні охоплюватися наслідки не  лише його 

власних дій у вигляді шкоди від пошкодження трансформатора, а й наслідки 

розкрадання, співучасником якого він був. Так само і умислом інших 

співучасників повинна охоплюватися шкода, заподіяна Іваном для того, щоб 

забезпечити успішне здійснення ними розкрадання. Лише в такому випадку 

можна вести мову про наявність цієї суб’єктивної ознаки співучасті. 

3) кожен із співучасників бажає або свідомо припускає настання суспільно 

небезпечних наслідків спільного посягання. При вчиненні злочину у співучасті 

кожний із учасників злочину діє умисно, але вид умислу, мотиви та мета дій 

можуть не співпадати. В теорії кримінального права не досягнуто єдності думок 

про вид умислу при вчиненні злочину у співучасті. Висловлюється позиція, що 

співучасть характеризується лише прямим умислом. Обґрунтовуючи її, 

М.І.Ковальов пише, що співучасник, усвідомлюючи, що його дії сприяють 

вчиненню злочину, не може свідомо допускати, що в ньому приймає участь. 

Якщо він сприяє злочину, або підмовляє до нього, то він бажає цього44. 

Видається, що при цьому не враховується, що вид умислу визначається 

ставленням до кінцевих наслідків посягання, а не мотивами і метою дій особи, 

її бажанням викликати певну поведінку іншого співучасника або сприяти їй. 

Тому більш переконливою видається позиція тих криміналістів, які вважають, 

що співучасть є там, де винний або бажає, або свідомо допускає настання 

наслідків спільного посягання, тобто діє або з прямим, або з непрямими 

умислом. 

                                                           
44 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. - М.: Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА. - 1997. - С.235. 



69 
 

Виділення ознак співучасті дозволяє виявити і ті випадки, коли вчинення 

злочину кількома особами не є співучастю, і , відповідно, кожна особа 

відповідає за злочин, вчинений індивідуально. До таких випадків відносяться: 

1. Вчинення злочину лише однією деліктоздатною особою. Співучасть у 

злочині передбачає поєднання волі і свідомості кількох осіб, кожна з яких 

підлягає кримінальній відповідальності. Кримінальний закон надає значення 

волевиявленню лише осіб, наділених ознаками суб’єкта злочину, які діють 

винно. Участь же у  вчиненні злочину лише однієї деліктоздатної особи з 

залученням неосудних, малолітніх, осіб, які діють без вини не є співучастю. 

Разом із тим, при кваліфікації дій винного слід враховувати, що об’єктивна 

сторона злочину виконувалася не однією особою, про що детальніше буде 

сказано далі.  

Інша ситуація має місце у випадку, коли злочин  вчиняється кількома 

особами, але всі співучасники, крім одного, не притягаються до кримінальної 

відповідальності чи звільняються від неї в зв’язку з процесуальними 

перепонами - відсутністю згоди на притягнення певних осіб до кримінальної 

відповідальності, імунітетом від кримінальної юрисдикції нашої держави, 

відсутністю скарги потерпілого в справах про злочини приватного 

звинувачення, звільненням від кримінальної відповідальності тощо. Якщо в 

раніше розглянутому випадку вже на момент вчинення злочину були відсутні 

вольові діяння двох чи більше осіб, то в даному разі саме посягання вчиняється 

з участю кількох осіб і є всі підстави визнавати його вчиненим у співучасті;  

2. Спільне вчинення кількома особами необережного злочину. 

Неможливість співучасті у злочинах, які вчиняються з необережності, 

однозначно випливає з поняття співучасті, яке міститься в ст.26 КК. Спроби 

обгрунтувати співучасть у необережних злочинах мали місце і в історії 

кримінального права, і порівняно недавно45, однак вони не знайшли підтримки.  

Випадки, коли суспільно-небезпечні наслідки заподіюються завдяки 

необережним діянням кількох осіб непоодинокі. Таке необережне 

співзаподіяння буває принаймні двох видів, які можуть бути названі 

«послідовне» і «паралельне». 

 В першому випадку, діяння однієї особи створює умови для необережного 

заподіяння шкоди іншою особою. Наприклад, одна медсестра в шафу з ліками 

кладе  отруйний препарат, а інша, вважаючи його ліками, вводить хворому від 

чого настає смерть. В іншому випадку одночасні порушення кількох осіб 

тягнуть за собою суспільно - небезпечні наслідки. Так, двоє водіїв, управляють 

автомобілями з несправними гальмами й допускають зіткнення. 

Однак і при «послідовному», і при «паралельному» співзаподіянні шкоди 

відсутня спільність посягання, немає об’єднання волі і зусиль учасників. Тому в 

таких випадках кожний відповідає за свої дії самостійно.  Причому при 

«послідовному» співзаподіянні той, хто створив умови для подальшої 

поведінки  безпосереднього заподіювача як правило не підлягає кримінальній 

відповідальності через відсутність причинового зв’язку - адже в його розвиток 

                                                           
45 Див.: Трайнин А.Н. Учение о соучастии. - М.: Юриздат. - 1940. - С.77. Див. також: Радянське право. - 1989. №10.//////////////// 
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втручається самостійний фактор - діяльність іншої особи. При «паралельному» 

ж  заподіянні можлива ситуація, коли діяння кожної із осіб недостатньо для 

спричинення наслідків, їх породжує лише спільна поведінка. Так, в одній із 

справ про забруднення водойм було встановлено, що масова загибель риби 

настала від забруднення озера отрутохімікатами, що потратили в нього з вини 

головних агрономів двох колгоспів. Причому кількості забруднюючих речовин, 

яка потрапила в воду  внаслідок діяння кожного з них окремо, недостатньо для 

заподіяння такої шкоди. При таких обставинах необережне співзаподіяння не 

може тягти кримінальної відповідальності, адже вона не може наставати за чужі 

дії, а між діями кожної особи і наслідками, які настали, немає причинового 

зв’язку. Зовсім інша оцінка мала б місце при умисному заподіянні шкоди при 

тих же обставинах. Тоді зусилля кожного з учасників посягання доповнювали б 

один одного, мав би місце єдиний злочинний результат, який вміняється 

кожному із співучасників.  

3. Використання необережності іншої особи для вчинення злочину. При 

співучасті всі співучасники повинні діяти умисно. Тому відсутня співучасть у 

випадках використання  для вчинення злочину необережності іншої особи. 

Наприклад, сторож засинає під час чергування, а злодій, скориставшись цим, 

вчиняє крадіжку. Підстав вважати їх співучасниками крадіжки немає, оскільки 

кожний вчиняє окремі, не пов’язані між собою посягання - сторож - порушення 

обов’язків щодо охорони майна, а злодій - крадіжку чужого майна. 

4. Відсутність сумісності посягання - зв’язку між діями осіб, які вчиняють 

злочин. Якщо дії кількох осіб чисто випадково збігаються в часі і місці, 

відсутнє об’єднання зусиль для вчинення єдиного злочину, то співучасті немає, 

кожен відповідає за своє посягання самостійно. Так, після  пошкодження 

продуктопроводу, вчиненого однією особою з метою викрадення бензину, до 

нього прийшли десятки жителів найближчого села, кожний з яких набирав 

пальне для себе. В даному випадку викрадення чужого майна вчиняється без 

співучасті - відсутні її об’єктивні ознаки.  

Так само немає співучасті і в ситуації, коли хтось приєднується до 

посягання іншої особи, яке становить собою закінчений злочин - посягає на 

об’єкт, який є «беззахисним» внаслідок першого злочину. Наприклад, 

потерпілий від розбійного нападу лежить непритомний і перехожий викрадає в 

нього речі, якими не заволодів розбійник. 

5. Відсутність двохстороннього суб’єктивного зв’язку між особами, з 

участю яких вчиняється злочин. Можливі ситуації, коли об’єктивно одна особа 

сприяє іншій у вчиненні злочину. Наприклад, надаються знаряддя, які згодом 

помимо волі власника використовуються при вчиненні посягання. Або 

виконавець користується сприянням пособника, не усвідомлюючи, що таке 

сприяння надається іншою особою. Очевидно, що при цьому відсутні 

суб’єктивні ознаки співучасті, зокрема, через брак поінформованості про 

вчинення злочину кількома особами, немає усвідомлення суспільно 

небезпечного характеру діяння не лише свого, а й інших співучасників злочину. 

Тому відповідні посягання не кваліфікуються, як вчинені у співучасті, однак 
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виникає питання про оцінку дій кожної з осіб. Якщо кваліфікація дій того, хто 

діяв, не усвідомлюючи факт співучасті особливих проблем не викликає, то 

оцінка дій особи, яка використовує таку неусвідомлену співучасть потребує 

окремого аналізу, який буде зроблений згодом. 

В нормах Особливої частини кримінального законодавства встановлена 

відповідальність за посягання, які «нагадують» діяльність співучасників 

злочину тим, що полягають у впливі на інших осіб чи наданні їм сприяння. 

Мова йде про злочини, об’єктивна сторона яких полягає у «втягненні» (ст. 304 

КК), «схилянні» (ст.315 КК), «примушуванні» (ст.280 КК), «закликах» (ч. 2 ст. 

109, 436, 295 КК), «втручанні» (ст.376,), ―впливі‖ (ст.343 КК) «придбанні або 

збуті майна» (ст.198 КК), «організації або утриманні місць» (ст.317 , ст.322 КК) 

і т.д. В зв’язку з цим виникає потреба відмежувати відповідні діяння від 

підбурювання до певних злочинів, їх організації чи пособництва в них. При 

цьому важливими видаються такі положення.   

Співучасть у злочині передбачає по-перше, вплив на конкретну особу, яка 

повинна виступити як виконавець чи інший співучасник злочину. Діяння ж, які  

полягають у закликах, схилянні тощо можуть бути адресовані як до певної 

особи, так і до невизначеного кола осіб. Тобто, при цьому відсутній не лише 

двохсторонній, а навіть і односторонній зв’язок між особами. 

По - друге, співучасть - це спільне вчинення певного злочину. Не існує 

співучасті взагалі, вона завжди конкретна, стосується злочину, який повинен 

бути виконаний у той чи інший час, в тому чи іншому місці, полягати у 

вчиненні обумовлених співучасниками діянь тощо. Розглядувані ж посягання 

спрямовані на те, щоб викликати бажану поведінку особи, яка зовсім не 

обов’язково має полягати у  вчиненні визначеного в часі і місці діяння. 

Наприклад, втягуючи неповнолітнього в злочинну діяльність - навчаючи його 

прийомам кишенькових крадіжок - винний звичайно не знає, коли будуть 

застосовані отримані «знання», де і стосовно кого буде вчинено злочин. Особа, 

яка придбала майно, завідомо здобуте злочинним шляхом може й не відати про 

те, де й коли, в кого, ким воно було викрадене. До того ж, сама собою 

поведінка, яку прагне викликати винний, може й не бути злочинною, а 

становити адміністративний проступок.   

По-третє, співучасть - це участь у злочині декількох субєктів злочину, 

тобто тих, хто підлягає кримінальній відповідальності. Інакше кажучи, 

співучасть має місце тоді, коли в одному злочині є збіг кількох злочинців.  

Діяння ж, про які йде мова, можуть вчинятися і стосовно осіб, які не підлягають 

кримінальній відповідальності, зокрема, малолітніх. 

Нарешті, по-четверте, закон визначає співучасть як успішну, результативну 

діяльність. Скоєне кваліфікується як посягання, вчинене у співучасті за умови, 

що виконавець вчинив дії, які є злочинними. В той же час аналізовані діяння 

тягнуть кримінальну відповідальність незалежно від того, наскільки 

ефективними вони були, безвідносно до того, вдалося чи не вдалося винному 

викликати відповідну поведінку в тих, кого він схиляв, втягував, примушував, 

закликав, звертався чи не звертався хтось в відповідні «місця». 
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Можливі ситуації, коли передбачені нормами Особливої частини 

розглядувані посягання одночасно містять і ознаки співучасті у злочині. 

Наприклад, у справі Ю. встановлено, що він протягом кількох тижнів навчав 

двох неповнолітніх - Л. та Д.- способам таємного проникнення в житло 

громадян, розказував про найбільш ймовірні місця переховування цінностей, 

інструктував, що слід робити злодію, коли його несподівано застануть на місці 

крадіжки. Коли Л. та д. на думку Ю. досягли належного рівня підготовки, він 

організував вчинення ними квартирної крадіжки. В таких випадках скоєне слід 

кваліфікувати за сукупністю норм, які встановлюють відповідальність за 

співучасть у конкретному злочині, та які передбачають відповідальність за 

відповідні діяння, подібні до співучасті. В наведеному  вище прикладі - це ч.3 

ст. 27 - ч.3 ст.185, ст.304 КК України. 

В житті зустрічаються дуже різноманітні прояви спільного вчинення 

злочину, таку різноманітність відображає і кримінальне законодавство. Тому 

для дальшого з’ясування поняття співучасті у злочині доцільно її класифікувати 

за різними підставами. В цілях цієї роботи слід зосередитися на тих 

класифікаціях, які враховуються при кваліфікації скоєного.  

Насамперед, розрізняється співучасть за формою її відображення і 

врахування (вираження) в кримінальному законі. Положення про співучасть у 

злочині поміщені як в Загальній частині кримінального закону, так і в його 

Особливій частині. Співучасть, передбачену нормами Загальної частини, 

називають ще співучастю у власному чи співучастю в тісному розумінні слова. 

Вона характерна тим, що окремі учасники злочину (підбурювач, організатор, 

пособник) не виконують складу посягання, передбаченого нормами Особливої 

частини, і виникає потреба обґрунтувати відповідальність за таку злочинну 

діяльність. При цьому загальновизнано, що в таких випадках караність 

посягання визначається сукупністю положень, які містяться і в Загальній 

частині (ст.27 КК), і в Особливій частині (що стосуються спільно вчинюваного 

посягання, об’єктивну сторону якого завершує виконавець злочину). Специфіку 

суспільної небезпеки такої співучасті слід враховувати, виходячи перш за все з 

небезпеки посягання виконавця, в межах санкції норми, яка передбачає 

вчинений ним злочин. При цьому всі злочини, вчинені у співучасті, яка 

передбачена нормами Загальної частини, можуть бути вчинені і без співучасті - 

одноособово.  

Нормами ж Особливої частини регламентується співучасть (її прийнято 

називати співучастю особливого роду) в тих випадках, коли об’єднання кількох 

осіб для вчинення злочину суттєво збільшує суспільну небезпеку сумісної 

злочинної діяльності46 - настільки, що це потрібно врахувати при побудові 

санкції кримінально-правової норми. Відповідні злочини можуть бути вчинені 

лише у співучасті, вона для цих посягань є необхідною ознакою посягання. 

Отже, злочини, щодо яких нормами Особливої частини передбачено їх 

вчинення у співучасті, не можуть бути вчинені однією особою. Це стосується і 

тих випадків, коли відповідні норми передбачають діяльність кількох осіб, які 

                                                           
46 Див.: Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Общая. - К.: «Наукова думка». - 1985. - С.243.   
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спільно виконують об’єктивну сторону злочину (для їх позначення закон 

використовує  вказівку на вчинення злочину «групою осіб», «за попереднім 

зговором групою осіб», «організованою групою», а також окремими видами 

злочинних організацій), так і тих, коли одна особа спонукає інших до злочинної 

діяльності, керує їх злочинами, надає сприяння (а у відповідних нормах 

передбачена відповідальність за «організацію», «керівництво», «фінансування», 

«постачання» тощо). 

В цих випадках, як відзначав М.Д.Шаргородський, в діях кожної особи, які 

сумісно вчинили злочин, є склад, передбачений статтею Особливої частини, для 

кваліфікації їх діянь в інституті співучасті немає необхідності47. Це 

твердження  - точніше, його остання частина - потребує уточнення. Для 

кваліфікації співучасті, передбаченої нормами Особливої частини немає 

потреби посилатися на відповідний інститут, передбачений нормами Загальної 

частини  (ст.27 КК), однак немає підстав говорити, що в таких випадках взагалі 

немає необхідності в інституті співучасті. Адже кваліфікація співучасті, 

передбаченої нормами Особливої частини, передбачає врахування специфічних 

положень, які вироблені стосовно саме такої співучасті - співучасті особливого 

роду.  

Тому положення про співучасть, які передбачені в Загальній частині, не 

поширюються на всі випадки спільної умисної участі двох або більше осіб у 

вчиненні злочину - принаймні вони не стосуються співучасті, регламентованої 

нормами Особливої частини.  

Співучасть може бути класифікована і за ступенем згуртованості  

учасників спільно вчинюваного злочину, організованості, стійкості їх 

об’єднання. Така класифікація називається в теорії кримінального права 

класифікацією за формою співучасті, чинним КК вона відображена в ст.28 КК. 

Очевидно, що суспільна небезпека «одноразової» співучасті - коли 

співучасники об’єдналися для вчинення одного злочину, чи навіть заздалегідь 

домовилися про спільне вчинення злочину, істотно відрізняється від 

організованих форм співучасті, при яких учасники утворюють більш чи менш 

стійкі групи для неодноразового вчинення злочинів чи  постійно займаються 

злочинною діяльністю. Стійкість, організованість співучасників є не лише 

підставою для призначення їм більш суворого покарання в межах санкції статті 

Особливої частини, а й повинна враховуватися при кваліфікації посягання - 

особі мають інкримінуватися не лише наслідки її власних дій, але й наслідки 

спільного посягання, наслідки діяльності інших учасників стійкої злочинної 

групи. Причому це має стосуватися як випадків організованої співучасті, 

передбачених нормами Особливої частини (такими є вчинення злочину 

організованою групою та злочинною організацією), так і такої співучасті, яка 

спеціально не виділена в нормах про відповідальність за окремі злочини.  

Оскільки законодавець сам виділяє форми співучасті, то це має 

відображатися в формулі кваліфікації шляхом посилання на відповідну частину 

                                                           
47 Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии. // Правоведение. - 1960. - №1. - С.84. 
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ст.28 КК в тих випадках, коли вона ця обставина не врахована нормою 

Особливої частини КК.  

В плані кваліфікації має сенс і виділення видів співучасті за характером 

ролей, що їх виконують окремі співучасники48. Види співучасників - 

виконавця, організатора, підбурювача, пособника - виділяє сам закон в ст.27 

КК. Такий поділ звичайно застосовується лише стосовно співучасті, 

передбаченої Загальною частиною кримінального права. Хоча і при 

характеристиці  співучасті особливого роду користуються відповідною 

термінологією, виконавцем злочину називають і суб’єкта злочину, вчиненого 

однією особою. 

Вид співучасника має відображатися при кваліфікації шляхом посилання 

на відповідну частину цієї статті. Слід відзначити, що характер поведінки 

учасників спільного злочину враховується лише при кваліфікації співучасті, 

передбаченої нормами Загальної частини. Для співучасті, передбаченої в 

Особливій частині кримінального закону, специфічне те, що незалежно від 

характеру виконуваних ролей, кожен учасник такого злочину прирівнюється до 

виконавця. Це, однак не виключає того, що і в посяганнях, відповідальність за 

спільне вчинення яких передбачена нормами Особливої частини, можуть 

приймати участь інші співучасники, відповідальність яких регламентується 

ст.27 КК. Наприклад, може бути організатор крадіжки, вчинюваної за 

попереднім зговором групою осіб, чи пособник бандитизму. Однак в 

організованих формах співучасті організатор та підмовник до злочину 

виступають як учасники організованої групи чи злочинної організації, їх дії 

повністю охоплюються нормами Особливої частини й не кваліфікуються з 

посиланням на ст.27 КК.  

В теорії кримінального права поширена думка, що співучасть не створює 

якихось особливих підстав кримінальної відповідальності. Вона передбачає 

застосування загальних принципів відповідальності за кримінальним правом49. 

Це означає, що на посягання співучасників поширюються вироблені в теорії 

кримінального права та на практиці положення, що стосуються врахування 

стадії вчинення злочину, помилки і т.д. Підставою ж кримінальної 

відповідальності визнається склад злочину, наявний в посяганні особи, яка 

вчинила злочин. 

В нормах Особливої частини склади злочинів описані виходячи з того, що 

вони вчинені однією особою, яка до того ж власними діяннями виконує 

об’єктивну сторону посягання. Прийнято вважати, що при вчиненні злочину у 

співучасті всі ознаки складу злочину наявні лише у діянні виконавця. В діянні 

ж пособника, організатора, підбурювача злочину відсутні всі ознаки складу 

відповідного злочину, вказані в диспозиції статті Особливої частини. Вони 

                                                           
48 Важко погодитися з твердженням Б.А.Курінова що поділ співучасників на види базується на ступені участі особи в злочині - див.: 

Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. - м.: Изд-во Москов. ун-та. - 1984. - С.138.  Ступінь, тобто міра активності, 
інтенсивності участі у вчиненні злочину визначається не тим, що особа робить, яку роль відіграє у злочині, а як вона це робить. Тому в 

конкретних посяганнях пособник може відігравати головну роль, прикладати великі зусилля для спільного вчинення злочину, а підбурювач 

- другорядну. І це залежить не від виду співучасника - тобто від характеру його участі у злочині, а від ступені такої участі. То того ж саме за 

ступенем участі може оцінюватися роль у вчиненні злочину «однойменних» співучасників.   
49 Курс советского уголовного права. В шести томах. том ІІ. - М.: Наука. - 1970. - С.456; Куринов Б.А. Научные основы квалификации 

преступлений, с.135; Кримінальне право України. Загальна частина. - К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР- 1997. - С. 263. 
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особисто не виконують передбачене нею суспільно небезпечне діяння, а лише 

вчиняють підбурювальні, організаторські або пособницькі дії, вказані в ст.27 

КК. При цьому не використовується притаманний для певного посягання спосіб 

вчинення злочину, посягання співучасника не характеризується відповідними 

часом, місцем, обстановкою вчинення злочину. Якщо певні інструменти, 

пристрої для виконавця виступають знаряддями (засобами) вчинення злочину, 

то для пособника, організатора, підбурювача вони є предметом, стосовно якого 

вчиняється діяння. Злочинні наслідки настають завдяки тому, що посягання 

виконується завдяки спільному вчиненню злочину всіма співучасниками, а 

безпосередньою їх причиною є діяння виконавця. Підбурювач, організатор, 

пособник особисто не вражають предмет злочину чи потерпілого, які названі в 

диспозиції статті Особливої частини. Інші, крім виконавця, співучасники 

можуть бути не наділені ознаками спеціального суб’єкта злочину, в їх 

посяганні можуть бути відсутні мотив і мета, які є обов’язковими ознаками 

складу злочину. Таким чином, інші співучасники склад злочину виконують 

лише сукупними діяннями, завдяки тому, що їх поведінка поєднується з  

діянням виконавця.  

Обґрунтованим тому є твердження, що склад злочину в діянні 

підбурювача, організатора, пособника злочину передбачений як відповідною 

частиною ст.27 КК, так і нормою Особливої частини про злочин, вчинений 

виконавцем. Звідси випливає висновок, важливий для кримінально-правової 

оцінки дій вказаних співучасників - їх посягання  належить кваліфікувати за 

частиною 3(4,5) ст.27 КК та нормою Особливої частини про злочин, вчинений 

виконавцем.  

Посягання ж виконавця за пануючою в теорії кримінального права та на 

практиці позицією кваліфікуються лише за статтею Особливої частини 

незалежно від того, вчинений злочин одноосібно, чи в співучасті. Разом із тим, 

така кваліфікація у випадку співучасті далеко не бездоганна, оскільки не 

відображає той факт, що злочин вчинений не однією особою, що посягання 

виконавця стало можливим лише завдяки відповідним діям інших 

співучасників. Є підстави вважати, що склад злочину, вчиненого виконавцем (а 

тим більше, співвиконавцем) при співучасті, передбачений не лише 

відповідною нормою Особливої частини, а й ст.27 КК. Інакше неможливо 

обґрунтувати наявність причинового зв’язку у таких злочинах. Такий зв’язок 

виходить за межі того, що передбачене лише нормою Особливої частини. Тому, 

дії і виконавця та співвиконавця злочину, вчиненого у співучасті, належить 

кваліфікувати за ч.2 ст.27 КК і відповідною нормою Особливої частини.  

Оскільки всі співучасники спільно вчиняють один і той же злочин, то, за 

загальним правилом, всі вони несуть відповідальність за однією і тією ж 

нормою Особливої частини (статтею, частиною статті, пунктом статті). В теорії 

кримінального права найбільш поширеною є думка, що вітчизняне кримінальне 

права стоїть на засадах так званої акцесорної теорії співучасті, відповідно з 

якою дії всіх співучасників кваліфікуються за нормою Особливої частини, яка 

вміняється виконавцю злочину.  
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Разом із тим, виконавець та інші співучасники далеко не завжди 

відповідають за однією і тією ж нормою Особливої частини. Вчинення ними 

одного і того ж злочину не обов’язково означає, що цей злочин передбачений 

однією і тією ж статтею кримінального закону. Від викладеного вище правила, 

про те, що кваліфікація всіх співучасників визначається кваліфікацією діяння 

виконавця злочину, допускаються відступи. Вони обумовлені пануванням у 

вітчизняному кримінальному праві принципу суб’єктивного «вменения» та тим, 

що кваліфікація дій кожного учасника злочину носить індивідуальний характер.  

Можливі ситуації, коли виконавець та інші співучасники, або кілька 

співвиконавців неоднаково усвідомлюють суспільно небезпечний характер 

своєї дії або бездіяльності. Таке усвідомлення може насамперед стосуватися 

наявності кваліфікуючих ознак посягання. Якщо певні обставини не 

охоплювалися виною особи, то вони, будучи обов’язковими ознаками складу 

злочину, не можуть бути враховані при кваліфікації її діяння. Так, підбурювач 

до вбивства жінки, яка завідомо для винного перебувала в стані вагітності, не 

повідомляє виконавцю про цю обставину, умислом останнього не охоплюється 

наявність цієї ознаки складу злочину, передбаченої п. 2 ч.2 ст. 115 КК. 

Очевидно, що виконавець злочину в силу положень, закріплених в ст.11 КК, не 

може нести відповідальність за цей вид умисного вбивства при обтяжуючих 

обставинах. 

Також за різними нормами Особливої частини кваліфікуються діяння 

співучасників тоді, коли окремі з них допускають помилку у визначенні 

фактичних обставин справи. Відомо, що помилка впливає на оцінку дій лише 

тієї особи, яка її допустила і не може враховуватися при кваліфікації посягання 

інших співучасників. Так, в літературі описаний приклад крадіжки комп’ютера 

двома злодіями При цьому один із них, думав, що він належить державній 

організації, а отже вважав свої дії крадіжкою державного майна, вчиненим у 

значних розмірах, а на думку іншого комп’ютер був власністю громадянина, 

своє ж посягання він оцінював як крадіжку приватного майна, що завдала 

значної шкоди потерпілому. Оскільки при кваліфікації необхідно враховувати 

спрямованість умислу винного, то дії першого злодія були кваліфіковані як 

крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб (за ч.2 ст.185 КК), а 

другого - як крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, та така, що 

завдала значної шкоди потерпілому (за ч.3 ст.185 КК). При цьому дії того з них, 

хто допустив помилку у визначенні об’єкта посягання, кваліфікуються як замах 

на вчинення того злочину, який він прагнув виконати. 

Вчинення посягання з альтернативним чи неконкретизованим умислом 

також може бути підставою кваліфікації посягання окремих співучасників за 

різними нормами Особливої частини. У випадку вчинення закінченого злочину 

діяння всіх співучасників кваліфікуються з врахуванням фактично заподіяної 

шкоди і всі несуть відповідальність за однією і тією ж нормою Особливої 

частини.  Коли ж злочин не завершений, і при цьому умисел одних 

співучасників неконкретизований або альтернативний, а інших - 

конкретизований або безальтернативний, а відповідальність в законі 
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диференційована залежно від характеру та розміру заподіяної шкоди, то це 

впливає на кваліфікацію. Діяння тих співучасників, які беруть участь у 

незавершеному посяганні діючи з неконкретизованим чи альтернативним 

умислом, кваліфікуються за нормою Особливої частини, яка передбачає 

найменш небезпечний вид злочину. Співучасники ж, які вчиняють посягання з 

конкретизованим чи безальтернативним умислом, відповідають за нормою 

Особливої частини, яка передбачає фактично заподіяну шкоду.   

За різними нормами Особливої частини співучасники несуть 

відповідальність і тоді, коли має місце ексцес в діях когось із них. Всі 

співучасники відповідають в межах змови, той же, хто допустив ексцес (не 

обов’язково виконавець, як про це переважно пишуть в літературі), несе 

відповідальність і за нормами, які передбачають такий ексцес. 

Також за різними нормами Особливої частини кваліфікуються посягання 

співучасників тоді, коли має місце відхилення дії. Зрозуміло, що шкода, 

заподіяна «відхиленою дією» охоплюється умислом або необережністю лише 

тієї особи, яка виконувала таку дію. Тому лише виконавець злочину може нести 

відповідальність за злочини, вчинені в зв’язку з відхиленням дії. 

Індивідуальні особливості, які характеризують особу певного учасника 

спільного злочину і впливають лише на його відповідальність, за загальним 

правилом не можуть враховуватися при кваліфікації дій інших співучасників 

(хоча це положення потребує конкретизації і буде висвітлене окремо). Тому 

статті Особливої частини, які передбачають врахування таких особливостей, 

інкримінуються лише певному співучаснику, і за ними не кваліфікується 

посягання інших учасників того ж самого злочину. Так, за ст.117 КК можуть 

бути кваліфіковані діяння лише матері новонародженої дитини, інші ж 

співучасники такого вбивства відповідають не за привілейований, а за простий 

чи кваліфікований вид вбивства. Не інкримінуються іншим співучасникам 

норми, які передбачають відповідальність з врахуванням повторності 

посягання, наявності рецидиву. 

Нарешті, за різними нормами Особливої частини діяння співучасників 

можуть кваліфікуватися в зв’язку з тим, що одні з них досягли віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність за злочин, вчинюваний у 

співучасті, а інші - ні.  

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, з викладеного вище випливає, що при кваліфікації злочинів, 

вчинених у співучасті, необхідно: 

1) встановити, чи має місце співучасть; 

2) визначити вид співучасті і встановити, кваліфікується вона з посиланням 

на ст.27 КК чи лише за нормою Особливої частини; 

3) становити вид співучасника і при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст.27 КК визначити частину цієї статті; 
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4) встановити форму співучасті та при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст.28 КК визначити частину цієї статті; 

5) з’ясувати, який злочин вчинено співучасниками і якою нормою 

Особливої частини він передбачений; 

6) визначити, чи всі співучасники відповідають за однією і тією ж нормою 

Особливої частини, чи за різними і якщо так, то за якими саме. 

Діяння кожного із співучасників кваліфікуються окремо. До того ж 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених в співучасті чи без неї 

злочинів. 
 

II. КВАЛІФІКАЦІЯ СПІВУЧАСТІ З ВРАХУВАННЯМ ВИДУ 

СПІВУЧАСНИКА  

Співучасники діляться на види в залежності від характеру виконуваних 

ролей. В свою чергу роль кожного співучасника й тим самим вид співучасника 

визначається з врахуванням тих дій, які вчиняє винний в ході злочинного 

посягання. 

Виділення видів співучасників має значення стосовно співучасті з 

розподілом ролей - співучасті в тісному розумінні слова.  При співвиконавстві 

та співучасті особливого роду всі учасники злочину, які виконують дії, описані 

в диспозиції статті Особливої частини, виступають в якості виконавців злочину. 

Це однак, не виключає того, що й у таких злочинах є співучасники інших видів.  

В окремих злочинах можуть бути відсутні всі види співучасників, або ж 

навпаки, буде кілька співучасників одного й того ж виду.  

Може мати місце й ситуація, коли в одній і тій же особі "збігається" кілька 

видів співучасників, тобто вона відіграє кілька ролей одночасно (наприклад, 

підбурювач водночас є й одним із виконавців цього злочину). 

Чинне законодавство виділяє чотири види співучасників:  

1. виконавець (співвиконавець) злочину; 

2. підбурювач до злочину; 

3. організатор злочину; 

4. пособник злочину. 

В теорії кримінального права та в слідчо-прокурорській і судовій практиці  

виділяють ще й ініціатора (зачинщика) злочину. В літературі правильно 

підкреслюється, що ініціатор - це не окремий вид співучасника, а додаткова 

характеристика виконавця, підбурювача чи організатора, яка свідчить про 

підвищену суспільну небезпечність особи50. Тому немає потреби окремо 

розглядати питання кваліфікації дій ініціатора злочину як ідеального - того, хто 

першим подав пропозицію про спільне вчинення злочину, так і реального - 

того, який розпочав його виконання. 

Існує певна специфіка у виділенні видів співучасників стосовно злочинних 

організацій. Сам кримінальний закон в нормах Особливої частини виділяє: 

                                                           
50 Кваша О. Об’єктивні ознаки організатора злочину. // Право України. - 1999. - №1. - С.107. 
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1) осіб, які є організаторами таких співтовариств, займаються їх 

створенням; 

2) осіб, які керують злочинною організацією; 

3) учасників; 

4). осіб, що приймають участь у злочинах, вчинюваних злочинною 

організацією; 

5) осіб, що займаються фінансуванням, постачанням злочинних 

організацій;  

Причому жодної лінії (єдиного підходу)  в виділенні видів співучасників 

злочинних організацій чинне кримінальне законодавство не проводить. Так, 

передбачене в окремих нормах (ст. 256, ч.3 ст.260 КК) фінансування, 

постачання злочинної організації, воєнізованого або збройного формування. 

Водночас, такі дії не становлять собою окремого злочину при наданні 

відповідного сприяння банді. 

Про виконавця злочину говорять лише щодо злочинів, вчинених у 

співучасті. Коли йдеться про вчинення злочину поза співучастю (однособово чи 

коли діяльність кількох осіб не визнається співучастю), то особу, яка вчиняє 

таке посягання, називається не виконавцем, а просто суб’єктом злочину. 

Поняття виконавця злочину наведене в ч.2 ст.27 КК: виконавцем 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 цим Кодексом. Таке 

визначення можна конкретизувати, розкривши ознаки, з використанням яких 

воно сконструйоване. Такі ознаки полягають у вказівці на те, кого слід вважати 

особою, що таке вчинення злочину та яке вчинення вважається безпосереднім,  

що слід розуміти під використанням інших осіб, що відповідно до закону не 

підлягають кримінальній відповідальності за скоєне. 

Особа - виконавець злочину - це, як і будь-який інший співучасник, той, 

хто наділений ознаками суб'єкта злочину. Виконавцем злочину не може  

визнаватися особа, яка не є фізичною, не досягла віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, неосудна. Якщо норма Особливої частини 

передбачає відповідальність спеціального суб’єкта злочину, то саме виконавець 

повинен бути наділений ознаками такого суб’єкта.  

Під вчиненням злочину слід розуміти вчинення закінченого посягання, 

замаху на злочин, готування до злочину. Причому, стадія вчинення злочину для 

кожного із співучасників визначається в залежності від стадії, що її досягнув 

виконавець. Тому, наприклад, пособник не може нести відповідальність за 

закінчений злочин навіть якщо він виконав усі пособницькі дії, але виконавець 

не досягнув стадії закінченого злочину. 

Безпосереднє вчинення злочину означає особисте виконання дій, які 

описані в диспозиції статті Особливої частини, становлять об'єктивну сторону 

злочину, або ж, при злочинній бездіяльності - невчинення дій, які особа 

повинна була і могла виконати. До безпосереднього вчинення злочину 

прирівнюється і виконання діяння з застосуванням тварин, технічних пристроїв. 
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Так, виконавцем заподіяння тілесного ушкодження визнається особа, яка 

нацькувала собаку на потерпілого, виконавцем крадіжки – той, хто дав 

відповідну команду комп’ютеру на перерахування грошей на рахунок, що його 

контролює винний тощо. 

До використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають 

кримінальній відповідальності за скоєне, відноситься: 

- залучення до вчинення злочину 1) осіб, які не досягли віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність; 2) неосудних;  

- вчинення дій від імені, з використання можливостей юридичних осіб. 

При цьому, особи, які не підлягають кримінальній відповідальності, 

можуть використовуватися не лише для виконання об’єктивної сторони 

злочину (тобто, заміщувати виконавця), а й виступати при вчиненні злочину в 

ролі пособників, організаторів, підбурювачів. Тобто, будь-яке використання 

при вчиненні злочину тих, хто не підлягає кримінальній відповідальності, дає 

підставу вважати особу виконавцем злочину; 

- використання помилки осіб, які сприяють вчиненню злочину, включаючи 

й виконання діянь, які становлять об’єктивну сторону посягання, діючи без 

необхідної для даного злочину форми вини. Хрестоматійним є такий приклад. 

Жінка на вокзалі просить пасажира допомогти їй віднести важкий чемодан. Той 

виконує прохання. Насправді ж виявляється, що чемодан не належить жінці, 

допомогу доброзичливця вона використала для здійснення крадіжки. 

- використання особи, яка діє під впливом незборимої сили (фізичного 

примусу або відповідної погрози). 

В усіх цих випадках за дії, вчинені особами, які відповідно до закону не 

підлягають кримінальній відповідальності, не будучи суб’єктом злочину чи в 

зв’язку з відсутністю ознак суб’єктивної сторони посягання (так само, як і при 

застосуванні тварин, технічних пристроїв) як виконавець відповідає особа, які 

їх використовувала. При цьому має місце так зване посереднє причинення, 

особи, які не підлягають кримінальній відповідальності відіграють таку ж роль, 

як і знаряддя злочину.  

В той же час немає посереднього спричинення при використанні для 

вчинення злочину осіб, які взагалі то є суб’єктами злочину, проявляють свою 

волю і свідомість при виконанні відповідних дій, розуміють, у скоєному якими 

є об’єктивні і суб’єктивні ознаки співучасті у злочині. Тому немає підстав 

говорити про те, що відповідно до ч.2 ст.27 КК виконавцями повинні 

визнаватися особи, які для вчинення злочину використали осіб: 

- не наділених ознаками спеціального суб’єкта злочину51; 

                                                           
51 Не можна погодитися з підходом, згідно якого використання осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне має місце 
тоді, коли для виконання об’єктивної сторони злочину залучаються особи, які не підлягають відповідальності за вчинення даного (виділено 

мною – В.Н.) злочину (якщо це злочин зі спеціальним суб’єктом) – див.:Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 

5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – С.90-91. Він є внутрішньо суперечливим, бо однакова 
оцінка дається і використанню осіб, які взагалі не підлягають кримінальній відповідальності і тих, які не виступають спеціальним су’єктом 

певного злочину. Автор коментаря до ст.27 КК М.І.Мельник водночас вказує, що діяння таких осіб за об’єктивними і суб’єктивними 

ознаками ознаками є злочинним. Крім того, такий підхід не узгоджується з закріпленою в ч.3 ст.401 КК та загальноприйнятою в теорії 
кримінального права позицією, відповідно якої особи, не наділені ознаками спеціального суб’єкта злочину, підлягають відповідальності як 

інші співучасники цього злочину. 
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- що не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності в зв’язку 

з процесуальними перепонами (відсутність скарги потерпілого в справах 

приватного обвинувачення, згоди на притягнення до відповідальності 

народного депутата, судді, військовослужбовця); 

- наділених дипломатичним імунітетом від кримінального переслідування 

в Україні; 

- які вчинили добровільну відмову чи підлягають звільненню від 

відповідальності в зв’язку з позитивною посткримінальною поведінкою. 

В таких випадках має місце не посереднє спричинення, а співучасть у 

злочині, коли особи, які використовують тих, хто не підлягає кримінальній 

відповідальності за даний злочин, все ж виступають не виконавцями злочину, а 

як пособники, організатори, підбурювачі. Водночас і ―використані‖ особи 

відіграють роль не знарядь злочину, виступають не сліпим інструментом в 

чужих руках, а є співучасниками. При цьому, щоправда, може виникнути 

юридична фікція, коли діяння жодного з учасників злочину, вчиненого в 

співучасті, не кваліфікуються як дії виконавця. 

Таким чином, виконавець злочину - це особа, яка: 

1. є фізичною, досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, осудна, наділена ознаками спеціального суб'єкта посягання; 

2. виконала закінчений злочин або вчинила замах на злочин або вчинила 

готування до злочину; 

3. виконала об'єктивну сторону злочину повністю: 

- особисто - власними діями; 

- використала того, хто не досягнув віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність; 

- використала неосудного; 

- змусила вчинити певні дії чи утриматися від них шляхом застосування 

примусу, який виступає як незборима сила; 

- використала того, хто діє без потрібної для даного злочину форми і виду 

вини, мотиву, мети. 

У виконанні об'єктивної сторони злочину може брати участь одразу кілька 

осіб. При цьому можливі різні варіанти їх участі: 

1. кожен із учасників своїми діяннями повністю виконує об'єктивну 

сторону; 

2. жоден із учасників своїми діяннями повністю об'єктивної сторони не 

виконує, кожний із них виконує лише частину об'єктивної сторони, в цілому ж 

вона має місце лише завдяки спільній діяльності кількох учасників; 

3. один (чи кілька) учасників повністю виконує об'єктивну сторону 

посягання, інший (інші) - лише його частину.  

Таким чином, в злочині може бути кілька виконавців,  може бути  

виконавець "збірний", можлива й ситуація, коли виконавець є "частковий". Ті 

випадки, коли об'єктивну сторону злочину виконують кілька осіб, в теорії 

кримінального права та на практиці прийнято іменувати співвиконавством у 

злочині.  
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В чинному КК поняття виконавця злочину і співвиконавця не 

розмежовуються, в ч.2 ст.27 КК вони визначаються разом. Навряд чи це 

правильно.  

Видається, що теоретичне і практичне значення виділення співвиконавця 

серед інших співучасників має тоді, коли співвиконавець повністю не виконує 

об'єктивної сторони злочину, тобто коли виконавець злочину "збірний" або 

"частковий". Виходячи з цього може бути запропоноване таке визначення 

аналізованого поняття: співвиконавець злочину - це особа, яка виконує частину 

об'єктивної сторони злочину. 

В злочинах зі спеціальним суб'єктом співвиконавець не обов'язково 

повинен бути наділений ознаками такого суб'єкта. Але при цьому хоча б один із 

інших співвиконавців чи виконавців має виступати спеціальним  суб'єктом. 

Так, співвиконавцем зґвалтування жінки може бути жінка, яка застосовує до 

потерпілої насильство, погрозу чи приводить її до безпорадного стану. 

В статтях Особливої частини кримінального закону описаний злочин, 

вчинений виконавцем. Тому в його посяганні є всі ознаки відповідного складу 

злочину й воно за практикою яка склалася і яка підтримується більшістю 

теоретиків, кваліфікується лише за нормою Особливої частини, без посилання 

на ч.2 ст.27 КК. Зараз такий підхід закріплений і в законі – в ч.1 ст.29 КК. 

Разом із тим, така позиція не може бути сприйнята однозначно52. Вона 

бездоганна з точки зору підстав кримінальної відповідальності. Й водночас 

вразлива, оскільки не відображає факт вчинення злочину в співучасті, не 

характеризує роль конкретної особи у спільному злочині. Кваліфікація дій 

виконавця лише за нормою Особливої частини не дозволяє відрізнити ситуацій 

вчинення злочину однією особою і в співучасті. Як правильно відзначається в 

літературі, така кваліфікація дій виконавця приховує той факт, що злочин 

вчинив він не один, а в співучасті, що крім виконавця є хоча б ще один 

злочинець - організатор, підбурювач чи пособник або ж всі одразу53.  Крім 

того, важко зрозуміти, чому при співучасті в тісному розумінні слова дії всіх 

співучасників кваліфікуються з посиланням на відповідну частину  ст.27 КК, а 

виконавця - без такого посилання. Це, по меншій мірі непослідовно.  

Тому видається за доцільне у  випадках вчинення злочину з участю кількох 

осіб посилатися на відповідну частину ст.27 КК, в тому числі і при кваліфікації 

дій виконавця злочину. Лише при співучасті особливого роду таке посилання 

видається лишнім, оскільки факт наявності кількох учасників посягання 

відображений в статті Особливої частини. Крім того, як слушно відзначається в 

теорії кримінального права, кваліфікація таких випадків лише за статтею 

                                                           
52 В теорії кримінального права віддавна висловлювалася думка про необхідність кваліфікації дій виконавців і співвиконавців злочину, 
вчиненого в співучасті з іншими особами, з посиланням на ч.3 ст.19 КК - див.: Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. 

- М.: Юридическая література, 1974. - С. 74; Гузун В. Совместность - признак соучастия. // Советская юстиция. - 1975. - №2. - с.25; Сабиров 

Р.Д. Общие вопросы квалификации насильственных групповых преступлений. // Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер 
борьбы с преступностью: Межвуз. сб. научн. трудов. - Свердловск: СвЮИ. - 1983. - С.82-83; Кладков А. Квалификация преступлений, 

совершенных в соучастии. // Законность. - 1998. - №8. - С.26; Куц В.М. Законодавство України: перспективи розвитку // Вісник 

університету внутрішніх справ. - 1998. - №3-4. - С.182; Пушкин А. Принципы аксессорной и самостоятельной ответственности соучасников 

преступления // Законность. - 2001. - №3. - С.27-30; Альошин Д.П. Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті. 

Дисертація ...к.ю.н. - Харків, 2002. - С.83. 
53 Див.: Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. // Законность. - 1998. - №8. - С.26.  
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Особливої частини КК обумовлена тим, що та сама ознака злочину не може 

двічі враховуватися при кваліфікації та при призначенні покарання54. 

В слідчо-прокурорській та судовій практиці та кримінально-правовій теорії 

утвердилася думка, згідно з якою й посягання співвиконавця злочину 

кваліфікують лише за нормою Особливої частини55. Закріплений відповідний 

підхід і в ч.1 ст.29 КК. З такою позицією погодитися тим більш важко. Крім 

аргументів, висловлених з приводу кваліфікації дій виконавця злочину, 

вчиненого у співучасті, важливими видаються ще й такі міркування. 

В діянні співвиконавців, які виконують лише частину об'єктивної сторони 

посягання, відсутні всі ознаки складу злочину, такий склад вони виконують 

лише завдяки сумісній діяльності з іншими співвиконавцями. Недостаючі 

ознаки складу злочину слід було б "заміщати" посиланням на відповідну норму 

Загальної частини. Тому діяння співвикованців злочину належить 

кваліфікувати з посиланням на ч.2 ст.27 КК. 

Кваліфікація дій організатора, підбурювача, пособника злочину звичайно 

не викликає особливих проблем, коли ці співучасники виступають «в чистому 

вигляді», тобто виконують лише одну якусь із вказаних ролей. Вони при цьому 

не вчиняють дій, передбачених диспозицією статті Особливої частини, їх 

діяльність передбачена сукупністю положень, що містяться у відповідній 

частині ст.27 КК та нормі Особливої частини. Склад злочину у посяганні 

організатора, підбурювача, пособника виконується завдяки спільній діяльності 

цих співучасників та виконавця. Тому, за загальним правилом, вказані 

співучасники несуть відповідальність за тією ж нормою Особливої частини, що 

й виконавець злочину. 

Не викликає сумніву, що для точної вказівки на роль співучасника - 

організатора, підбурювача, пособника -  у вчиненому злочині при кваліфікації 

слід посилатися не просто на ст.27 КК, а й вказувати відповідну частину цієї 

статті - ч.3, ч.4 або ч.5. З цього приводу М.І.Блум справедливо відзначала, що в 

кримінальному праві немає поняття співучасника злочину взагалі, є лише 

поняття окремих співучасників, перелік яких є вичерпним і ознаки кожного із 

них чітко описані законодавцем56. А оскільки закон вимагає індивідуалізації 

кримінальної відповідальності і покарання співучасників, при кваліфікації  їх 

діянь потрібно відображати роль кожного з учасників злочину і у формулі 

кваліфікації злочину57. 

Немає жодних підстав погоджуватися з існуючою практикою кваліфікації 

співучасті з посиланням лише на ст. 27 КК (ст.19 КК 1960 р.) без вказівки її 

частини. На жаль і в постановах пленуму Верховного Суду України, матеріалах 

опублікованої судової практики не лише не акцентувалася увага на 

необхідність вказувати частину статті, а проводилася лінія спрощенства. 

                                                           
54 Альошин Д.П. Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті. Дисертація ...к.ю.н. - Харків, 2002. - С.83. 
55 Потилежну думку відстоює П.Ф.Тельнов - див.: Тельнов П.Формы соучастия и квалификация преступлений. // Советская юстиция. - 1971. 
- №4. - С.22. 
56 Блум М.И. Некоторые вопросы квалификации действий соучастников. // Вопросы  борьбы с преступностью на современном этапе. - Рига: 

Изд-во Латвийского ун-та. - 1978. - С.24. 
57 Див. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. - М.: Юрид.лит. - 1974. - С.145: Ребане И.А. О соучастии на стадии 

предварительной преступной деятельности (вопросы квалификации). // Ученые записки Тартусского госуд. ун-та. труды по правоведению. 

Вып.696. - Тарту. - 1985. - С.4; Бажанов М., Сташис В. Про застосування ст.19 КК України. // Право України. - 1994. - №9. - С.19.  
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Наприклад, в частині 2 пункту 3 постанови пленуму Верховного Суду України 

від 27 грудня 1985 р. (з наступними змінами) «Про судову практику в справах 

про перевищення влади або посадових повноважень» вказано: «Організатором, 

підмовником і пособником можуть бути і не посадові особи, їх дії підлягають 

кваліфікації за статтями 19, 166 КК України». В той же час в ППВСУ №5 «Про 

судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи» від 30 травня 2008 р. Верховний Суд чітко вказує в абз.3 

п.9, що дії особи, яка, сприяючи виконавцю (виконавцям) злочину у вчиненні 

насильницького статевих зносин чи насильницького задоволення статевої 

пристрасті неприродним способом, застосовувала насильство до особи, яка 

намагалася перешкодити вчиненню злочину, надала приміщення для вчинення 

злочину тощо, необхідно кваліфікувати як пособництво в зґвалтуванні або 

насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом за 

частиною п’ятою статті 27 КК і відповідною частиною статті 152 КК чи статті 

153 КК. 

Відповідно до поняття, наведеного в ч.4 ст.27 КК підбурювачем є особа, 

яка ...схилила до вчинення злочину. В цьому визначенні прямо не сказано, в 

ролі співучасника якого виду повинен виступати підбурюваний. Найчастіше 

підбурюють особу, яка виступає виконавцем  злочину. Однак підбурювати 

можна і до організації злочину, пособництва в ньому. Не виключене і 

підбурювання до підбурювання, яке ще можна іменувати посереднім 

підбурюванням. По одній із конкретних справ було встановленьо, що М. 

прагнув залучити до виконання угону автомобіля К. Не маючи на нього впливу, 

М. схилив Д., щоб той в свою чергу вплинув на К. І схилив останього до 

вчинення угону ―замовленого‖ автомобіля, а також схилив Ж. до пособництва в 

цьому угоні. Тому виникає питання про кваліфікацію дій такого підбурювання, 

який схилив до участі в злочині не виконавця, а інших співучасників – 

посереднього підбурювання. 

В літературі вказують, що підбурювання до підбурювання повинно 

кваліфікуватися як підбурювання, підбурювання до пособництва - як 

пособництво58. Видається, що така пропозиція принаймні суперечлива. При 

кваліфікаці опосередкованого підбурювання слід виходити не з тієї ролі, яку 

повинен виконувати і виконує особа, яку підбурили до вчинення злочину, а 

враховувати суть дій самого підбурювача. В ч.4 ст.27 КК говориться про 

схилення у вчиненні злочину. Злочином же є посягання будь-кого із 

співучасників, відповідно підбурювання має місце незалежно від ролі у злочині 

особи, яку підбурювач схилив до участі у злочині. Тому підбурювання до 

підбурювання, підбурювання до організації злочину, підбурювання до 

пособництва у злочині слід кваліфікувати як будь-яке підбурювання - за ч.4 

ст.27 та відповідною статтею Особливої частини КК. 

В Особливій частині кримінального законодавства є ряд норм, що 

передбачають діяльність організаторів, підбурювачів, пособників як окремих 

                                                           
58 Уголовное право. Общая часть. - М.: Изд.группа ИНФРА.М-НОРМА. - 1997. - С.241. 
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злочинів. Наприклад, ч.1 ст.447 КК «Найманство» передбачає відповідальність 

за вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання, 

...використання найманців. Вказані дії за своїм змістом є діями, які вчиняють 

підбурювач до злочину, його організатор, пособник. При відсутності в 

кримінальному законодавстві норми, передбаченої ч.1 ст.447 КК, відповідні 

посягання кваліфікувалися б, при наявності всіх необхідних ознак, як 

співучасть у злочині, відповідальність за який встановлена ч.2 ст.447 КК. 

Будучи прямо вказаними в диспозиції статті Особливої частини, такі дії є 

ознакою об’єктивної сторони злочину, особа, яка їх виконує, виступає як 

виконавець злочину. Організаторські, підбурювальні, пособницькі дії,  які 

передбачені диспозицією кримінально-правової норми кваліфікуються лише за 

статтею Особливої частини КК без посилання на ст.27 КК як посягання 

виконавця злочину.  Той же факт, що злочин вчиняється  не однією особою, 

відображений в формулюванні диспозиції норми, яка передбачає таку 

співучасть особливого роду. 

Чинне законодавство передбачає випадки, коли злочини можуть вчинятися 

лише у співучасті. При цьому посягання кожного із співучасників 

передбачається самостійною кримінально-правовою нормою. Типовим (і на 

сьогодні єдиним) прикладом є одержання - давання хабара. Необхідний 

характер співучасті полягає в тому, що одна особа не може вчинити злочин, 

принаймні закінчене посягання. Лише злочинна діяльність кожного окремого 

співучасника дозволяє іншому виконати свій злочин. Так, без діяльності 

хабародавця немає одержання хабара, і навпаки, якщо немає особи, яка повинна 

одержати хабар, то відсутнє і давання хабара. 

На відміну від співучасті в тісному розумінні слова, коли діяльність 

співучасників спрямована на те, щоб породити чи забезпечити відповідні дії 

виконавця, при необхідній співучасті кожна з осіб виступає як виконавець 

свого власного злочину. Тобто, при необхідній співучасті не діяльність кількох 

осіб утворює один злочин, а кілька злочинів (кожний із яких в свою чергу 

вчиняється одноособово, або в співучасті) утворюють необхідну співучасть. 

Для злочинів, які утворюють необхідну співучасть, характерна наявність 

спільних ознак складу, зокрема таких, як об’єкт, предмет посягання. 

Неодмінною умовою таких злочинів є єдність умислу осіб, які вчиняють 

відповідні посягання. Характеризуючи зміст умислу при хабарництві, Пленум 

Верховного Суду України в п.10 постанови від 7 жовтня 1994 р.(з наступними 

змінами) «Про судову практику в справах про хабарництво» відзначив, що 

давання і одержання хабара тісно пов’язані умислами осіб, які вчиняють ці 

злочини. Якщо особа, надаючи службовій особі незаконну винагороду, з тих чи 

інших причин не усвідомлює, що вона дає хабар (наприклад, у зв’язку з 

обманом чи зловживанням довірою), вона не може нести відповідальність за 

давання хабара, а посадова особа - за одержання хабара. Дії останньої за 

наявності до того підстав можуть кваліфікуватися як зловживання владою чи 

посадовим становищем, обман покупців чи замовників, шахрайство тощо. 
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Таким чином, можуть бути сформульовані загальні правила кваліфікації 

необхідної співучасті:  

Посягання кваліфікуються за нормами, що передбачають необхідну 

співучасть у злочинах, якщо встановлені всі ознаки кожного із злочинів, що 

утворюють таку співучасть.  

Відсутність  спільних ознак вчинюваних злочинів означає, що скоєне не 

може бути кваліфіковане за нормами, які передбачають необхідну співучасть.  

В практиці нерідкі випадки, коли інші співучасники - підбурювач, 

організатор, пособник - крім своєї ролі виступають ще й як виконавець чи 

співвиконавець злочину чи має місце інше поєднання в одній особі кількох 

видів співучасників. В чинному кримінальному законодавстві кваліфікація дій 

співучасників при поєднанні ними кількох ролей жодним чином не 

регламентована. Тому не можна погодитися з твердженням, що «у чинному 

кримінальному законодавстві існує положення про те, що дії організатора 

злочину, поєднані із його співвиконавством, повинні кваліфікуватися без 

посилання на ст.19 КК(мається на увазі КК 1960 р. – В.Н.)‖59. Такого 

положення ні в раніше діючому, ні в чинному КК просто немає.  

В теорії ж кримінального права і на практиці єдності поглядів щодо 

кваліфікації таких ситуацій не досягнуто. Висловлені позиції зводяться до того, 

що якійсь одній ролі співучасника слід надати перевагу й відобразити це при 

кваліфікації, інші ж види дій співучасника вважати поглинутими цією 

основною і не вказувати на них при кваліфікації. 

Так, на думку Ф.Г.Бурчака виконавська діяльність поглинає собою будь-

яку іншу діяльність співучасників60, а тому кваліфікувати посягання, в яких 

поєднується діяльність виконавця та співучасників інших видів, слід лише за 

нормою Особливої частини, тобто як дії лише виконавця злочину. З таким 

рішенням погодитися важко. Насамперед незрозуміло, чому ж виконавська 

діяльність поглинає собою іншу діяльність цього ж співучасника. Адже 

виконавець не обов’язково є самим небезпечним із співучасників, його діяння 

не найбільш широкі за змістом та об’ємом. Пропонована кваліфікація не 

відображає факт участі особи у злочині одночасно в кількох ролях, що 

безсумнівно, свідчить про підвищену суспільну небезпеку посягання. Така 

кваліфікація об’єктивно стоїть на заваді виконанню приписів ч.2 ст.68 КК про 

врахування характеру і ступеня участі кожного співучасника злочину при 

призначенні покарання61. Кваліфікації при збігу в одній особі виконавця та 

співучасників інших видів лише за статтею Особливої частини притаманні і 

вже відзначені вище недоліки - приховування того, що у злочині приймали 

участь і інші особи. Адже таке поєднання ролей має місце лише при участі у 

                                                           
59 Кваша О. Об’єктивні ознаки організатора злочину. // Право України. - 1999. - №1. - С.107. 
60 Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. - К.: «Наукова думка». - 1969. - С. 137. Див також: Кримінальне право 
Украни. Загальна частина. - К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР. - 1997. - С. 271. 
61Багато авторів допускаютьнепослідовність, вказуючи, що при поєнанні  функцій виконавця та іншого співучасника кваліфікувати діяння 

слід так, як і дії «чистого» виконавця - лише за нормою Особливої частини, і водночас стверджують, що підмовницька чи організаторська 

роль повинні бути враховані при призначенні покарання - див. напр.: Царегородцев А. Разграничение действий организатора и 

подстрекателя. // Сов. юстиция. - 1974. - №8. - С.8. Але як можна враховувати при призначенні покарання те, що не враховано і не 

відображено при кваліфікації? 
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вчиненні злочину інших осіб -  неможливо бути пособником чи організатором 

своїх власних злочинних діянь. 

Інша поширена в теорії кримінального права думка полягає в тому, що 

організатор є найбільш небезпечним співучасником, його діяльність включає в 

себе діяльність співучасників всіх інших видів62. М.Й.Коржанський, формуючи 

ієрархічний ряд співучасників злочину і причетних до нього осіб, на чільне 

місце поставив саме організатора злочину і сформулював таке правило: при 

наявності в діяння особи різних видів співучасті і причетності діяння 

кваліфікується по найбільш високо поставленому з них63. Такого ж підходу 

стосовно оцінки дій організатора притримується і А.Царєгородцев. На його 

думку підбурювач, який схиливши виконавця до вчинення злочину, сам 

приймає участь у виконанні об’єктивної сторони злочину, перестає бути 

підбурювачем в його прямому розумінні і стає співвиконавцем. Його дії в 

цьому випадку слід кваліфікувати так же, як і дії основного виконавця без 

посилання на відповідну норму Загальної частини64. Інакше, на думку цього 

вченого, повинно вирішуватися питання стосовно організатора злочину, який 

не перестає бути таким навіть у випадку, якщо буде співвиконавцем 

організованого ним злочину65. Виходячи з цього пропонується діяльність 

організатора, який поєднує також функції інших співучасників, кваліфікувати 

за ч.3 ст.27 КК (виходячи з нині чинного КК – В.Н.) та нормою Особливої 

частини. О.Кваша також вважає, що коли підбурювач, схиливши особу до 

вчинення злочину, сам буде брати участь у виконання об’єктивної сторони 

злочину, то його підбурювальні дії будуть поглинатися виконанням злочину. 

Тоді ж як організація злочину, на думку цього автора, не залежно від того, чи 

буде організатор співвиконавцем злочинних дій, охоплює найбільший обсяг 

злочинних дій і має найбільший ступінь суспільної небезпечності. Виходячи з 

цього О.Кваша вказує, що ніякі додаткові функції, які може виконувати 

організатор, не збільшують ступеня його небезпечності і тому не повинні 

змінювати кваліфікацію дій останнього66. 

Видається, що таке рішення далеке від досконалості, а аргументи, які 

наводяться на його користь, недостатньо переконливі. Якщо виходити лише з 

того, що кваліфікація повинна відображати підставу кримінальної 

відповідальності, то будучи послідовним, довелося б визнати, що й посилання 

на ч.3 ст. 27 КК тут є лишнім, бо в діяння особи як виконавця є всі ознаки 

складу злочину, передбаченого статтею Особливої частини. Однак кваліфікація 

відіграє і інші функції, зокрема повинна повно характеризувати роль особи у 

вчиненні злочину.  

                                                           
62 Див.: Ковалев М.И. Соучастие в преступлении: часть 2. Виды соучастников и формы участия в преступной деятельности. // Ученые 
труды Свердловского юридического ин-та. - Том %. - Свердловск. - 1962. - С. 125; Царегородцев А. Разграничение действий организатора 

преступления и подстрекателя. // Советская юстиция. - 1974. - №8. - С.9; Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть 

Общая. - К.: «Наукова думка». - 1985. - С.287-288; Коржанский Н.И. Иерархия уголовно-правовых институтов. // Проблемы применения 
правовых норм на предварительном следствии: Сб. научн. трудов. - Волгоград: ВСШ МВД СССР. - 1982. - С.67. 
63 Коржанский Н.И. Иерархия уголовно-правовых институтов. // Проблемы применения правовых норм на предварительном следствии: Сб. 

научн. трудов. - Волгоград: ВСШ МВД СССР. - 1982. - С.67. 
64 Царегородцев А. Разграничение действий организатора преступления и подстрекателя, с.8. 
65 Там же, с.8-9. 
66 Кваша О. Об’єктивні ознаки організатора злочину. // Право України. - 1999. - №1. - С.107. 
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Якщо організатор не перестає бути організатором, коли приймає участь у 

виконанні об’єктивної сторони, то й виконавець не перестає бути виконавцем за 

умови, що при цьому він виступає ще і як організатор. При пропонованій же 

кваліфікації дій такого організатора-виконавця з посиланням на ч.3 ст.27 КК та 

статтю Особливої частини, те, що особа одночасно поєднувала кілька ролей, 

приховується. Ті самі зауваження можуть бути адресовані і пропозиції 

кваліфікувати дії підбурювача, який одночасно був виконавцем цього ж 

злочину лише за статтею Особливої частини.  

Тому видається за доцільне підтримати висловлену в літературі думку при 

кваліфікації дій співучасника, який поєднує кілька функцій, не акцентувати 

увагу на якійсь одній з них,  а посилатися на кожну з частин ст.27 КК, що 

передбачає діяльність певних видів співучасників та відповідну статтю 

Особливої частини67. Така кваліфікація покаже дійсну роль кожної особи у 

вчиненні злочину, сприятиме призначенню покарання з врахуванням характеру 

та ступеня  участі у спільному вчиненні злочину. 

Якщо при сукупності злочинів цей факт обов’язково відображається в 

кваліфікації - має місце посилання на кілька статей Особливої частини - то 

немає принципових перепон для того, щоб відповідно не врахувати виконання 

особою одночасно кількох функцій і при вчиненні одного і того ж злочину. Це 

може здійснюватися завдяки посиланню у формулі кваліфікації на всі ті 

частини ст.27 КК, які передбачають діяльність відповідних видів співучасників 

та на норму Особливої частини. Й тоді дії особи, яка, наприклад, виступила 

підбурювачем до перешкодження здійсненню виборчого права й одночасно 

взяла участь у виконанні об’єктивної сторони цього злочину будуть 

кваліфіковані за ч.2,4 ст.27 - ч.1 ст.157 КК, дії того, хто був лише виконавцем - 

за ч.2 ст.27 - ч.1 ст.157 КК. Якщо ж особа вчинить такий же злочин одноосібно, 

то кваліфікація її дій лише за ч.1 ст.157 КК ясно і недвозначно це 

характеризуватиме.  

В теорії кримінального права і на практиці нерідко виникає питання про 

кваліфікуюче значення ознак складу злочину, які відносяться лише до одного 

чи кількох співучасників, і якими не наділені інші учасники цього ж злочину. 

Наприклад, особа, яка раніше вчинила умисне вбивство, організувала вчинення 

вбивства без ознак, вказених в ч.2 ст.115 КК.. Повинен при цьому виконавець 

злочину нести відповідальність за ч.1 ст.115 КК, враховуючи, що він сам 

раніше не вчиняв умисне вбивство, чи за п.13 ч.2 ст.115 КК, враховуючи ознаки 

організатора цього злочину? Можлива і зворотня ситуація, коли «первинний» 

злочинець організував злочин ―Порушення порядку здійснення операцій з 

металобрухтом‖, виконавець якого був раніше судимий за злочин, 

передбачений цією статтею. Організатором якого злочину виступає ця особа – 

простого виду ―Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом‖, чи 

посягання, передбачено ч.2 ст.213 КК? 

                                                           
67 Див.: Кладков А. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. // Законность. - 1998. - №8. - С.27.  
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В літературі питання про можливість кваліфікації діянь співучасників за 

нормами, що передбачають відповідні обставини, вирішувалося з врахуванням 

того, на боці співучасника якого виду вони мають місце та в залежності від 

суб’єктивного ставлення до них.  

При цьому намітилися два підходи. Один із них полягає в тому, що за 

нормою Особливої частини, яка передбачає посилення відповідальності 

виконавця злочину в зв’язку з характеристикою його особи, кваліфікуються і 

діяння інших співучасників. Так, на думку м.І.Ковальова, якщо закон як 

кваліфікуючу ознаку передбачає неодноразовість і вона є на боці виконавця, то 

вмінюється і співучасникам, які про це знали68. Іншими словами,  за 

неодноразове вчинення злочину повинні нести відповідальність і співучасники, 

які злочин вчинюють вперше. Протилежну позицію відстоює М.І.Бажанов: 

«Обставини, що посилюють або пом’якшують відповідальність, але 

характеризують лише особу співучасника, навіть, якщо решта співучасників 

знали про їх наявність, можуть бути поставлені в вину лише тому співучаснку, 

на боці якого вони є. Інакше кажучи, «особисті» обставини  (наприклад, 

повторність, рецидив) не можуть впливати на відповідальність інших 

співучасників»69.  

Саме такий підхід знайшов закріплення в ч.3 ст.39 КК 2001 р. Він дозволяє 

індивідуалізувати відповідальність кожного співучасника, врахувати при 

кваліфікації ознаки лише того співучасника, який є їх носієм. При цьому слід 

звернути увагу на те, що чиний КК передбачає можливість інкримінування 

ознак, що характеризують особу окремого співучасника, не лише тоді, коли він 

виступає виконавцем злочину. Тому, в описаному вище гіпотетичному прикладі 

дії організатора умисного вбивства, який раніше вчинив такий злочин, мають 

кваліфікуватися за ч.3 ст.27 – п.13 ч.2 ст.115 КК, хоча виконавець посягання 

вчинив вбивство вперше. 

Ознаки, які характеризують суб’єктивну сторону злочину, можуть бути 

наявними у одних співучасників і бути відсутніми в інших. В тих випадках, 

коли ці ознаки - відповідний вид умислу, мотив, мета є обов’язковими ознаками 

складу злочину, вчиненого у співучасті, впливають на ступінь відповідальності 

особи, виникає питання про можливість їх врахування при кваліфікації діянь 

тих співучасників, посягання яких не характеризується такими ознаками (які 

вчиняють злочин без відповідного виду умислу, мотиву, мети). Наприклад, 

підбурювач схиляє до вбивства, керуючись корисливими мотивами, а у 

виконавця викликає мотив ревнощів, керуючись якими той і вчиняє вбивство.  

Оскільки в диспозиції статті Особливої частини описане посягання 

виконавця, то саме його діяння  повинно характеризуватися всіма 

обов’язковими ознаками складу, в тому числі і ознаками суб’єктивної сторони 

злочину. Таким чином, посягання може бути кваліфіковане за нормою, яка 

передбачає певний вид умислу, мотив, мету лише тоді, коли відповідні ознаки 

наявні у виконавця злочину. І навпаки, відсутність певних ознак у виконавця, 

виключає можливість кваліфікації скоєного за відповідною нормою, хоча б ті 
                                                           
68 Уголовное право. Общая часть. - М.: Изд.группа ИНФРА.М-НОРМА. - 1997. - С.259. 
69 Кримінальне право України. Загальна частина. - Харків: Право. - 1997. - С.215. 



90 
 

чи інші ознаки були в інших співучасників. Обгрунтовується таке рішення тим, 

що кримінальна відповідальність настає не за самі собою мотиви чи мету, 

відповідний вид умислу, а за злочин в цілому, вчинені при відповідних ознаках.  

Організатору, підбурювачу, пособнику злочину стаття Особливої частини, 

яка передбачає ознаки суб’єктивної сторони, наявні лише у виконавця, 

вміняється тоді, коли вони знали про наявність цих ознак у виконавця і бажали 

вчинити злочин спільно з таким виконавцем або свідомо допускали вчинення 

злочину. Тобто зміст умислу співучасників повинен бути ширшим, він повинен 

охоплювати і суб’єктивну сторону посягання виконавця. Наприклад, 

підбурювач до вбивства іноземного посла несе відповідальність за 

підбурювання до посягання на життя представника іноземної держави за умови, 

що він знає про те, що виконавець діє з метою спричинити міжнародні 

ускладнення, бажає або свідомо допускає вчинення злочину спільно з таким 

виконавцем. 

Якщо ознаки, що характеризують особу винного, суб’єктивну сторону 

посягання можуть бути наявними в одного із співучасників і відсутніми в 

інших, то об’єктивні ознаки складу злочину «неподільні», вони стосуються 

злочину в цілому і кожного із співучасників. Тому за статтею Особливої 

частини, яка передбачає певний спосіб, час, місце, обстановку, знаряддя 

вчинення злочину, настання чи можливість настання тяжких наслідків 

кваліфікуються дії всіх співучасників. Разом із тим відповідна норма не може 

бути вмінена окремим співучасникам в таких випадках: 

1. в зв’язку з тим, що вказані ознаки не охоплюються їх умислом; 

2. оскільки вони мають місце внаслідок ексцесу, допущеного одним із 

співучасників. 

Вік співучасника є ознакою, що характеризує його особу й тому не впливає 

на кваліфікацію діянь інших співучасників. Разом із тим, диференціація 

відповідальності з врахуванням віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність тягне за собою те, що співучасники одного і того ж злочину 

можуть нести відповідальність за різними статтями Особливої частини.  

Відомо, що особи, які не досягли віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність за певними статтями КК, повинні нести відповідальність за 

нормами про злочини, стосовно яких вони досягли віку кримінальної 

відповідальності, і які є однорідними (норми передбачають посягання на один і 

той же об’єкт, співпадають ознаки об’єктивної та суб’єктивної сторони). На це 

звернув увагу Верховний Суд  України в п.32 постанови від 1 квітня 1994 р. (з 

наступними змінами) «Про судову практику в справах про злочини проти життя 

і здоров’я людини»: «Оскільки ст.10 КК не встановлена відповідальність осіб, 

які не досягли 16-річного віку, за злочини, передбачені статтями 58, 59, ч.3 

ст.62, ч.3 ст.66, ст.69, ч.2 ст.71, ч.3 ст.862, ч.5 ст.123-1, ч.4 ст.144, ч.4 ст.187-6, 

ч.2 ст.189-5, ст.190-1 цього Кодексу, такі дії винного, поєднані з заподіянням 

потерпілому тілесних ушкоджень, необхідно кваліфікувати за статтями 

відповідно 93-98, 101-104, ч.1 ст.106 чи ст.189-4 КК (вказані статті Особливої 

частини КК 1960 р.)».  
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Це загальне правило поширюється і на злочини, вчинені у співучасті. При 

цьому слід мати на увазі, що вік, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, поширюється як на виконавця, так і на інших співучасників 

цього ж злочину. Тобто, якщо особа не може бути виконавцем певного злочину 

в зв’язку з недосягненням віку кримінальної відповідальності, то вона не може 

бути й організатором, підбурювачем, пособником цього злочину, а її діяння 

мають кваліфікуватися за відповідною частиною ст.27 КК та статтею Особливої 

частини про злочин, стосовно якого досягнуто відповідного віку. 

Діяння співучасників, які досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, повинні кваліфікуватися за статтями Особливої 

частини КК, які передбачають злочин, склад якого вони фактично виконали, 

об’єктивні і суб’єктивні ознаки якого є в їх посяганні. При цьому кваліфікація 

дій тих співучасників, які не досягли віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, до уваги не приймається. Наприклад, повнолітня особа 

виступає підбурювачем до знищення релігійних святинь, виконавцем якого 

виступає 15-річний підліток. Діі підбурювача кваліфікуються за ч.4 ст.27 - 

ст.179 КК, а виконавець підлягає відповідальності за простий або 

кваліфікований види умисного знищення або пошкодження майна за ч.1 або ч.2 

ст.194 КК. В даній ситуації, коли підбурювачем до цього ж злочину виступає 

особа, яка не досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність за ст.179 КК, її дії кваліфікуються за ч.4 ст.27 – ч.1 (або 2) 

ст.194 КК, виконавець же відповідає за ст.179 КК (звісно, при наявності всіх 

обов’язкових ознак складів вказаних злочинів).  

В теорії кримінального права і на практиці виникає ряд питань кваліфікації 

посягань, участь у яких брали особи, які в силу тих чи інших причин не 

притягаються до кримінальної відповідальності. При цьому можуть бути 

виділені дві ситуації: 

1) до участі в злочині залучаються особи, які взагалі, ні при яких умовах не 

підлягають кримінальній відповідальності - малолітні (які не досягли віку, з 

якої може наставати кримінальна відповідальність за жодний із злочинів), 

неосудні, ті, що діють під впливом незборимої сили; 

2) участь у злочині беруть особи, які не притягнуті до кримінальної 

відповідальності чи звільнені від неї в зв’язку з обставинами матеріально-

правового чи процесуального характеру - користуються імунітетом від 

кримінального переслідування, звільнені від кримінальної відповідальності у 

встановленому законом порядку; особа яких не встановлена тощо. 

В першій ситуації осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності, не 

можна визнати співучасниками злочину і питання про кваліфікацію їх 

поведінки як злочинної не виникає. Дії ж тих, хто залучає до участі в злочині 

таких неделіктоздатних в теорії кримінального права і на практиці прийнято 

називати посереднім спричиненням.  

В літературі звичайно пишуть, що особа, яка використовує для вчинення 

злочину тих, хто не підлягає кримінальній відповідальності, повинна 

визнаватися виконавцем злочину. Видається, що це положення правильне лише 
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для випадків, коли неделіктоздатна особа залучалася до виконання дій, які 

становлять об’єктивну сторону злочину. Якщо особа, що не підлягає 

кримінальній відповідальності, виконувала організаторські, підбурювальні, 

пособницькі функції, то діяння того, хто її використовував повинні 

кваліфікуватися відповідно як організатора, підбурювача, пособника злочину. 

Крім відомого в кримінальному праві поняття «посереднього виконавця» слід 

оперувати й поняттями «посередній організатор», «посередній підбурювач», 

«посередній пособник» злочину. 

Що стосується другої ситуації, то слід мати на увазі, що звільнення від 

кримінальної відповідальності чи непритягнення до неї носить особистий 

характер, його правові наслідки поширюється лише на осіб, які підлягають 

відповідним мірам. Тому ці обставини не впливають на кваліфікацію діянь 

інших співучасників (якщо вони охоплювалися їх умислом). Той факт, що в 

конкретному злочині не притягнутий до відповідальності виконавець злочину 

чи інший співучасник аж ніяк не означає, що зміниться правова оцінка діянь 

інших співучасників. 

Вище розглядалися питання, пов’язані з кримінально-правовою оцінкою 

виконання об’єктивної сторони злочину особами, які згодом не визнаються 

суб’єктами цього злочину. При цьому звичайно виходять з того, що особа, яка 

використовує неосудного чи малолітнього для вчинення злочину, усвідомлює 

факт їх неделіктоздатності. Однак можливі й ситуації, коли, наприклад, на 

момент вчинення діяння підбурювач не усвідомлює того, що підбурюваний не 

досяг віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, неосудність 

виконавця встановлена вже в ході досудового слідства і т.д. В літературі 

зустрічаються твердження, що в таких випадках відповідальність також має 

наставати за правилами про опосередковане виконання злочину70. Видається, 

що така кваліфікація недостатньо враховує всі обставини справи, а саме 

особливості вини особи, яка не усвідомлює того, як саме нею вчиняється 

посягання. Видається, що в таких випадках для обґрунтування кримінальної 

відповідальності слід звернутися до конструкції юридичної фікції - 

кваліфікувати скоєне як замах на співучасть відповідного виду. 
 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, чинне законодавство виділяє чотири види співучасників:  

1. виконавець (співвиконавець) злочину; 

2. підбурювач до злочину; 

3. організатор злочину; 

4. пособник злочину. 

Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за 

статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним 

злочин. 

                                                           
70 Баулін Ю.В. Деякі принципові новели Загальної частини Кримінального кодексу України та проблеми їх застосування // Правова 

держава. Щорічник наукових праць. Випуск тринадцятий - К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2002. - С.314. 
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Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній 

відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною 

статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений 

виконавцем. 
 

III. КВАЛІФІКАЦІЯ СПІВУЧАСТІ З ВРАХУВАННЯМ ЇЇ ФОРМИ  

Відомо, що злочин, вчинений в співучасті, може й повинен бути 

розглянутий з двох сторін - зі сторони характеру діяльності кожного із 

співучасників та  зі сторони того, що становить діяльність всіх співучасників, 

взятих в сукупності71. Якщо вид співучасника виділяється з врахуванням 

виконуваної ним ролі, то форма співучасті характеризує ступінь згуртованості 

співучасників, те, наскільки узгодженими були їх дії, наскільки стійке їх 

об’єднання. Врахування при кваліфікації виду співучасника передбачає 

визначення його індивідуальної ролі у спільному злочині. Врахувати ж форму 

співучасті при кваліфікації означає дати оцінку діям всіх співучасників, 

визначити міру їх згуртованості. 

Чим більш тісна взаємодія між співучасниками - тобто, чим вища форма 

співучасті - тим менше значення має характер дій кожного із учасників 

спільного злочину для оцінки суспільної небезпеки його посягання. 

Переважаюче значення набуває сам факт належності до певного типу 

об’єднання злочинців, яке вчиняє злочин. В ряді випадків закон передбачає 

відповідальність  за дії осіб, які об’єдналися для вчинення злочину, в інших - за 

саме об’єднання для дії.  Тобто злочином визнається або відповідна поведінка 

осіб, які діють у співучасті, або ж вже  утворення злочинного об’єднання, 

навіть якщо воно не вчинило конкретних посягань.  

При кваліфікації злочинів, вчинених при наявності певних форм співучасті 

менше значення надається характеру поведінки конкретного учасника злочину, 

а більше - самому факту належності до злочинного угрупування. Допускається 

відступлення від принципу персональної відповідальності, оскільки 

співучаснику вміняється не лише результат його особистих дій, а й спільних, 

інколи - дій,  яких він сам не виконував.  

Кримінальний закон вказує на форми співучасті як в Загальній, так і в 

Особливій частині КК. При цьому сам термін ―форми співучасті‖ не 

використовується. В ст.28 КК викладені поняття вчинення злочину ―групою 

осіб‖, ―за попередньою змовою групою осіб‖, ―організованою групою‖, 

―злочинною організацією‖. В статтях Особливої частини передбачено вчинення 

посягань у вказаних формах як ознаки основного, кваліфікованого чи особливо 

кваліфікованого видів ряду злочинів. 

Тобто, поряд з інститутом співучасті, який регламентований Загальною 

частиною КК (його звичайно іменують співучастю у власному або тісному 

розумінні слова), співучасть передбачається і в Особливій частині 

                                                           
71 Гузун В.У. Формы соучастия в преступлении: Автореферад дисс. ... канд. юрид. наук. - М. - 1975. - С.8.  
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кримінального законодавства. Таку співучасть в літературі прийнято називати 

співучастю особливого роду.  

Можливі й ситуації, коли злочин вчиняють дві чи більше особи, кожна з 

яких повністю виконує його об’єктивну сторону. Тобто у злочині є кілька 

виконавців, дії кожного з яких повністю охоплюються нормою Особливої 

частини КК, причому наявність кількох учасників злочину не передбачена 

диспозицією відповідної статті КК. Такі випадки в теорії прийнято іменувати 

простою чи елементарною співучастю або ж співвинністю. Інколи їх іменують 

співвиконавством, хоча, як видається, така назва є невдалою. Співвиконавець - 

як автор спробував обґрунтувати вище - це особа, яка виконала частину 

об’єктивної сторони злочину. Тому наявність кількох виконавців і 

співвиконавство - це далеко не тотожні явища.  

Звертає увагу, що інститут співучасті, регламентований ст.27 КК, 

зорієнтований на виділення ролі конкретної особи у вчиненні злочину. 

Центральне місце в цій статті займає описання видів співучасників. В нормах 

же Особливої частини акцент зроблений на вказівці на діяльність всіх 

співучасників, безвідносно до індивідуальної ролі кожного з них. У відповідних 

нормах мова йде про «колективне» вчинення злочину. Закон говорить, 

наприклад, про вчинення  вимагання за попередньою змовою групою осіб (ч.2 

ст.189 КК) або організованою групою (ч.4 ст.189 КК), а не про вчинення цього 

ж злочину в складі групи осіб, яка діє за попередньою змовою чи в складі 

організованої групи. Тому при наявності співучасті Особливого роду вид 

співучасника відповідно до ст.27 КК не визначається, всі учасники спільного 

злочину визнаються його виконавцями. При цьому можливо, що у злочині, 

вчинюваному, припустімо за попередньою змовою групою осіб, приймає участь 

пособник цього злочину, який не є учасником групи і відповідальність якого 

визначається з врахуванням положень, передбачених і ст.27 КК і нормою 

Особливої частини про співучасть особливого роду.  

Викладені вище положення, як видається, мають важливе значення і для 

класифікації форм співучасті, і для визначення співвідношення форм співучасті 

та видів співучасників. 

В кримінально-правовій літературі питанням класифікації форм співучасті 

приділяється значна увага. Однак залишається в силі висновок зроблений ще в 

1971 р. П.Ф.Тельновим, що єдиних критеріїв класифікації форм співучасті не 

вироблено, не склалося загальновизнаного переліку цих форм72. Пропонується 

принаймні сім таких класифікацій в рамках яких автори по різному групують 

по суті одні й ті ж самі форми співучасті. Не вдаючись в детальний аналіз 

висловлених в теорії думок73, скажемо, що будь-яка класифікація  повинна 

бути не лише теоретично бездоганною, а й мати практичне значення. З 

врахуванням цілей кримінально-правової кваліфікації таке значення має 

                                                           
72 Тельнов П. Формы соучастия и квалификация преступлений. // Советская юстиция. - 1971. - №4. - С.21. 
73 Детальний виклад позицій, висловлених в літературі  з приводу класифікації форм співучасті дає Ф.Г.Бурчак - див.: Бурчак Ф.Г. Учение о 

соучастии по советскому уголовному праву. - К.: «Наукова думка». - 1969. - С.60-64. За три десятиліття, що пройшли в того часу нічого 

принципово нового з цього приволу в теорії не висловлено.  
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виділення форм співучасті з врахуванням того, як вони виражені в нормах 

кримінального закону, яке кваліфікуюче значення надає їм сам КК.  

Тому, видається, доцільно враховувати форми співучасті: 

1) за ступенем згуртованості співучасників, виділяючи при цьому 

неорганізовану (групу осіб;  групу, яка діє за попередньою змовою) і 

організовану співучасть (організовану групу, злочинну організацію); 

2) за формою вираження в КК, де слід виділити співучасть яка 

регламентована Загальною частиною та співучасть, яка передбачена статтями 

Особливої частини КК. 

Співучасть, як інститут Загальної частини має місце тоді, коли закон 

передбачає встановлення ролі кожного співучасника у вчиненні злочину і 

відображення цього при кваліфікації. Кваліфікуючи таку співучасть, слід 

посилатися на відповідні частини ст.27 КК, що передбачають окремі види 

співучасників. Вона включає в себе те, що називають простою чи  

елементарною співучастю та співучасть в тісному розумінні слова.  

Співучасть особливого роду має місце за умови, що вчинення злочину 

спільними погодженими діями кількох осіб передбачено нормою Особливої 

частини. При кваліфікації такої співучасті нема потреби посилатися на статті 

Загальної частини КК, оскільки діяльність співучасників повністю охоплюється 

нормою Особливої частини  і роль кожного учасника злочину «пригнічується» 

фактом спільності вчинення посягання. Не можна тому  визнати універсальним 

положення про те, що кваліфікуючи діяння співучасників, необхідно сказати, 

про яку співучасть йде мова74. При кваліфікації співучасті особливого роду вид 

співучасника не визначається в тих випадках, коли злочин вчиняється 

учасником відповідної групи. Сама вказівка в нормі Особливої частини на 

вчинення злочину кількома особами означає, що вони прирівнюються до 

виконавців злочину незалежно від характеру виконуваних ролей, виступають в 

ролі «колективного» виконавця75.  

В свою чергу в співучасті особливого роду слід виділити її форми, які 

названі в окремих нормах Особливої частини, і з якими пов’язується різна 

ступінь згуртованості учасників спільного злочину. Очевидно, що існує 

ієрархія форм співучасті. Ступінь згуртованості дій співучасників підвищується 

в такому порядку: група – група за попередньою змовою – організована група – 

злочинна організація. 

В Особливій частині КК вчинення злочину групою осіб передбачене в 12 

статтях. При цьому в переважній більшості випадків вчинення злочину групою 

осіб виступає як кваліфікуюча чи особливо кваліфікуюча ознака злочину 

(ст.ст.121, 126, 152, 153, 296, 316, 402, 404-406, 408 КК). В одному випадку - 

ст.293 КК ―Групове порушення громадського порядку‖ вчинення злочину в 

складі групи (чи, як ще говорять - груповий характер злочину) є ознакою 

основного складу. Однак злочин може бути вчинено групою осіб і у випадках, 

коли це спеціально не передбачене нормою Особливої частини. 

                                                           
74 Блум М.И. Некоторые вопросы квалификации действий соучастников. // Вопросы борьбы с преступностью на современном этапе. - Рига: 

Изд-во Латв. ун-та. - 1978. - С.24. 
75 Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. - М.: Юрид.лит. - 1980. - С.12. 
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Тому у зв’язку з кваліфікацією злочину, вчиненого групою осіб, потрібно 

розрізняти: 

1) випадки, коли така ознака передбачена статтею Особливої частини, та 

коли така ознака не міститься в диспозиції кримінально-правової норми. Тобто, 

вчинення злочину групою осіб може бути конституючою ознакою злочину, а 

може виступати і його фактичною ознакою; 

2) вчинення посягання членом (учасником) такої групи, і іншою особою, 

яка приймає участь у ньому; 

3) вчинення закінченого злочину групою осіб і попередню злочинну 

діяльність, спрямовану на виникнення групи. 

Для того, щоб розглядати питання кваліфікації з врахуванням відзначених 

положень, слід уточнити саме поняття групи осіб, як однієї з форм співучасті. 

Таке поняття сформульоване в ч.1 ст.28 КК, де вказуються такі ознаки: 

1) кількісна – група включає два або більше учасники; 

2) роль кожного із учасників групи у вчиненні злочину – вони виступають 

як виконавці злочину; 

3) ступінь згуртованості учасників групи, яка характеризується відсутністю 

попереднього зговору між ними. 

Конкретизуючи ці ознаки, можна відзначити таке. 

Щодо першої - кількісної ознаки групи - в теорії кримінального права і на 

практиці не виникає сумнівів - група має місце тоді, коли у вчиненні злочину 

приймає участь два або більше учасника. Таким чином злочин не може бути 

кваліфікований, як вчинений групою осіб, коли він виконується лише однією 

людиною з використанням технічних засобів, тварин, сил природи тощо. Лише 

дві або більше людини можуть вчинити злочин групою. 

Що ж до розуміння того, яким вимогам повинні відповідати учасники 

групи, в літературі та правозастосовній практиці далеко не досягнуто єдності. 

Загальне правило ніби то ніким не оспорюється - оскільки мова йде про 

вчинення злочину групою осіб, тобто про посягання кількох суб’єктів, то 

наявність групи визнається тоді, коли в ній приймають участь дві чи більше 

особи, які наділені ознака суб’єкта злочину, підлягають кримінальній 

відповідальності. Разом із тим, це правило ставиться під сумнів, коли йде мова 

про окремі види злочинів, пов’язаних із заподіянням шкоди особі. Пленум 

Верховного Суду України роз’яснює наприклад, 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» (ч.2 п.14 постанови від 27 

березня 1992 р. (з наступними змінами) «Про судову практику в справах про 

зґвалтування»). Раніше вищі судові органи РРФСР та СРСР давали аналогічні 

роз’яснення щодо кваліфікації не лише зґвалтування, але й грабежу і розбою. 

Тобто визнається можливість кваліфікації злочину, як вчиненого групою осіб і 

тоді, коли лише одна особа підлягає кримінальній відповідальності76. 
                                                           
76 Таку позицію підтримує ряд криміналістів- див: Сабиров Р.Д. Общие вопросы  квалификации насильственных групповых преступлений. 

// Вопросы совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. - Свердловск: СвЮИ. - 1983. - С.86-87. По суті таку ж 
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Інша  думка з цього приводу полягає в тому, що в таких випадках має місце 

посереднє виконання злочину і дії однієї особи, яка застосовує для виконання 

об’єктивної сторони злочину малолітніх чи неосудних повинні кваліфікуватися 

як вчинення злочину без ознак групи77. Аргументи, які наводяться на її 

користь, видаються більш вагомими. З цього приводу І.Звєчаровський вказував, 

що не можна ставити знак рівності між фактичним вчиненням злочину кількома 

особами і його юридичною оцінкою78. 

Лише кількісної ознаки - участь у злочині двох або більше осіб, які 

підлягають кримінальній відповідальності, недостатньо для кваліфікації 

посягання, як вчиненого групою осіб. Для цього необхідно встановити й 

відповідний характер дій, які вчиняють учасники групи. Залежно від характеру 

дій, виконуваних в ході вчинення злочину, розрізняється діяльність учасників 

групи і осіб, які є співучасниками групового злочину - організаторами, 

підбурювачами, пособниками.  

Для учасників групи характерною є, насамперед, узгодженість дій.  Пленум 

Верховного Суду України в п.9 постанови від 30 травня 2008 р. «Про судову 

практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи» підкреслював, що злочин, передбачений статтею 152 чи 

статтею 153 КК, визнається вчиненим групою осіб, якщо у ньому брали участь 

декілька (два або більше) виконавців (співвиконавців), тобто співучасників, 

ознаки яких зазначені у частині другій статті 27 КК. При цьому виконавці 

(співвиконавці) діють узгоджено, з єдиним умислом і кожен з них 

безпосередньо виконує діяння, що утворюють повністю чи частково об’єктивну 

сторону складу злочину. Для визнання зґвалтування або насильницького 

задоволення статевої пристрасті неприродним способом вчиненими групою 

осіб не вимагається попередньої змови між виконавцями (співвиконавцями) 

цих злочинів. Злочинна діяльність одного виконавця може приєднуватися до 

діяльності іншого (інших) і в ході вчинення злочину, але до його закінчення або 

припинення.  

Отже, просте співпадіння в часі і місці дій кількох осіб не дає підстав 

кваліфікувати посягання, як вчинене групою осіб, група не є механічним 

злочинним утворенням79. Така узгодженість передбачає спрямованість 

посягання щодо одного і того ж потерпілого чи потерпілих, взаємну допомогу, 

використання однотипних способів вчинення злочину тощо. Тому не можна 

визнати наявність злочину, вчиненого групою осіб у такому, наприклад, 

випадку. Григорій сидячи на лавці в парку звернув увагу на шум, підійшовши, 

побачив, як Василь ґвалтує жінку, затуляє їй рота шарфом. Дочекавшись, поки 
                                                                                                                                                                                                 
думку висловлює Р.Р.Галіакбаров, конструюючи поняття групового способу виконання діяння, який на його думку характеризує лише 

об’єктивну сторону посягання. Використання фізичних зусиль особи, яка не підлягає кримінальній відповідальності, цей вчений вважає 

проявом групового способу вчинення злочину, який може мати місце і при відсутності співучасті - Галиакбаров Р.Р. Групповое 
преступление.- Свердловск. - 1973. - С.118-119. 

 
77 Див.: Гузун В.У. Формы соучастия в преступлении: Автореферат дисс. ... канд. юрид.наук. - М. - 1975. - С.15; Ушаков А.В. Основания и 
пределы ответсвенности соучастников преступления по советскому уголовному праву: Автореферат дисс. ... канд. юрид.наук. - М. - 1971. - 

С.12; Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. - М.: Юрид. лит. - 1974. - С.25; Блум М.И. Некоторые вопросы 

квалификации действий соучастников. // Вопросы борьбы с преступностью на современном этапе. - Рига: Изд-во Латв. ун-та. - 1978. - С.29-

32. 
78 Звечаровский И. Новый УК: проблемы применения. // Законность. - 1999. - №1. - С.11. 
79 Ушаков А.В. Понятие и квалификация группового преступления. // Советское государство и право. - 1976. - №2. - С.61. 
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Василь пішов з місця вчинення злочину, Григорій підійшов до потерпілої, яка 

знаходилася без свідомості, і зґвалтував її. 

Узгодженість дій учасників групи може виникнути як на підставі 

попередньої домовленості, так і без неї. Стосовно зґвалтування Верховний Суд 

України підкреслив у згаданій постанові, що для визнання зґвалтування 

вчиненим групою осіб не вимагається попередньої змови між учасниками 

злочину. Група може утворитися в силу того, що попередня поведінка 

учасників давала підстави розраховувати на взаємне сприяння у вчиненні 

злочину, а може виникнути і в процесі виконання посягання. Так, між 

військовослужбовцями строкової служби рядовими Мирославом та Назаром 

виникла бійка в зв’язку з відмовою останнього виконати незаконну вимогу 

почистити чоботи «старослужачому». До бійки на стороні Мирослава 

приєдналися ще двоє солдатів - Віктор та Олексій, сумісними зусиллями вони 

заподіяли Назару середньої тяжкості тілесні ушкодження. Всі троє - Мирослав, 

Віктор та Олексій обґрунтовано були засуджені за порушення статутних правил 

поведінки між військовослужбовцями при відсутності між ними відносин 

підлеглості вчинене групою осіб. 

Обов’язковою ознакою групи є також те, що кожен з її учасників приймає 

участь у виконанні об’єктивної сторони злочину. Цю позицію послідовно 

займає судова практика. Норми, які передбачають відповідальність за злочини, 

вчинені групою осіб, безпосередньо інкримінують лише тим, хто повністю або 

частково виконує дії, описані в диспозиції статті Особливої частини, тобто 

виступає як виконавець чи співвиконавець злочину. Так, в одній з постанов 

Пленуму Верховного Суду України відзначено, що виконавцями в груповому 

злочині визнаються лише ті особи, які діяли сумісно з умислом на вчинення 

вбивства, і безпосередньо приймали участь в самому процесі позбавлення 

життя потерпілого80. Дії ж осіб, які виконували в груповому злочині 

організаторські, підбурювальні або пособницькі функції, кваліфікуються за 

відповідною частиною ст.27 КК та нормою Особливої частини, яка передбачає 

злочин, вчинений групою осіб. 

Виходячи з наведеного розуміння групи осіб можна сформулювати 

правила кваліфікації відповідних злочинів. 

Діяння учасників групи - осіб, які діють погоджено, виконують об’єктивну 

сторону злочину, кваліфікуються безпосередньо за статтею Особливої частини, 

яка передбачає вчинення злочину групою осіб.  

Посягання організаторів, підбурювачів та пособників злочину, вчиненого 

групою осіб – не учасників такої групи -  кваліфікуються з посиланням на 

відповідну частину ст.27 КК та статтю Особливої частини, яка передбачає 

злочин, вчинений групою осіб.  

Якщо групою виконується злочин, в диспозиції статті про який не 

передбачене вчинення  злочину групою осіб, то скоєне кваліфікується з 

посиланням на відповідну частину ст.27 та ч.1 ст.28 КК. При цьому діяння 

учасників групи - виконавців або співвиконавців кваліфікуються з посиланням 
                                                           
80 Убийства, изнасилования и другие преступления против личности: Сборник судебных решений по уголовным делам. - К.: «Знання». - 

1993. - С.74. 
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на ч.2 ст.27 КК, діяння інших співучасників - з посиланням на ч.3, 4 або 5 ст.27 

КК. 

Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб в чинному 

кримінальному законодавстві розглядається як кваліфікуюча ознака 

відповідних злочинів. Вона передбачена в кількох десятках статей Особливої 

частини КК81. Чи не найбільш поширеними із злочинів, вчинюваних за 

попереднім зговором групою осіб, є крадіжка, вчинена за попередньою змовою 

групою осіб. Разом із тим, вчинення злочину за попередньою змовою групою 

осіб можливе і щодо посягань, в диспозиції статті про який така ознака 

спеціально не передбачена, наприклад, при незаконному проведенні аборту. 

Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб викладене 

в ч.2 ст.28 КК. Для його з’ясування доцільно порівняти ознаки цієї форми 

співучасті з ознаками вище розглянутої її форми: 

Кількісна ознака – вчинення кількома особами – двома і більше – така ж, 

як і у групі, яка діє без попередньої змови. Водночас, характер дій учасників 

описаний дещо по іншому. Звертає увагу те, що на відміну від простої групи 

цей для цього виду групи притаманне: 

1) спільне вчинення злочину (а не участь у вчиненні злочину); 

2) відсутність вказівки на те, що учасники є виконавцями; 

3) наявність домовленості про спільне вчинення злочину заздалегідь, тобто 

до початку злочину: 

Наявність попередньої змови трансформує зміст поняття такої групи, 

порівняно з простою групою (яка діє без попередньої змови). Вирішальним є те, 

що змова нівелює роль окремого учасника – кожний із тих, хто діє відповідно 

до змови, в інтересах групи, виконуючи певні функції в спільному посягання 

прирівнюється до виконавця, навіть і тоді, коли особисто не виконує 

об’єктивну сторону злочину. Інакше кажучи, в групі, яка вчиняє злочин за 

попередньою змовою, кожний її учасник відповідає як виконавець, незалежно 

від характеру виконуваної у спільному злочині ролі. Однак при цьому потрібно, 

щоб учасник групи, діючи відповідно до змови, принаймні, перебував на місці 

вчинення злочину, надавав сприяння іншим членам групи. 

Іван, Петро та Степан домовилися разом вчинити квартирну крадіжку. 

Обумовивши ролі кожного у посяганні, Іван та Петро підійшли до будинку 

потерпілого, після цього Іван зламав вікно, відчинив його, допоміг Петру 

залізти в кімнату. Залишившись на вулиці, Іван спостерігав за обстановкою та 

приймав майно, яке передавав Петро. Потім разом вони віднесли викрадене за 

кут вулиці, де їх в автомобілі чекав Степан, який, крім того, повинен був 

спостерігати, чи не наближається додому господар будинку. В даному випадку 

кожен із учасників групи підлягає відповідальності як учасник групи – 

виконавець злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК, хоча повністю об’єктивну 

                                                           
81 За підрахунками Д.П.Альошина така ознака притаманна для 61 складу злочинів. В 32 складах злочинів вона є кваліфікуючою, а в 3 - 

особливо кваліфікуючою ознакою; при конструюванні 24 складів злочину законодавець поєднав її з такою формою співучасті, які вчинення 

злочину організованою групою; у двох складах злочину вчиненню злочину за попередньою змовою групою осіб надається таке ж значення 

як і вчиненню його організованою групою (ч.2 ст.359 КК) або ж у складі транснаціональної організації (ч.5 ст.143 КК) - див: Альошин Д.П. 

Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті. Дисертація ...к.ю.н. - Харків, 2002. - С.85. 
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сторону посягання виконав лише Петро, Іван же та Степан вчинили дії, які 

нагадують скоріше пособництво. 

Кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 

проводиться з врахуванням того, як сформульована стаття Особливої частини 

КК. Вона повинна відображати те, що злочин вчинений при відповідній формі 

співучасті, диференціювати учасників групи та інших осіб. При цьому можливі 

такі варіанти: 

1) в диспозиції статті передбачене вчинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб (тобто ця форма співучасті виступає як співучасть 

особливого роду) – діяння учасників групи кваліфікуються лише за 

відповідною частиною статті Особливої частини КК, без посилання на статті 

Загальної частини. Участь у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до 

складу групи, кваліфікується з посиланням на ч.ч.3, 4, 5 ст.27 КК; 

2) в диспозиції статті вчинення злочину за попередньою змовою групою 

осіб не передбачене (тобто, має місце співучасть у власному розумінні слова). 

Тоді діяння учасників групи кваліфікуються за ч.2 ст.28 КК та статтею 

Особливої частини КК, яка передбачає вчинений такою групою злочин. Участь 

у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до складу групи, кваліфікується 

з посиланням на ч.ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК. 

3) в диспозиції статті передбачена більш висока форма співучасті – 

вчинення злочину організованою групою, вчинення ж злочину групою осіб 

даною статтею не передбачається. В такому випадку скоєне учасниками групи 

кваліфікується як вид злочину, вчиненого однією особою, з посиланням на ч.2 

ст.28 КК. Участь у вчиненні злочину осіб, які не є учасниками групи, 

кваліфікується з посиланням на ч.ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК та норму 

Особливої частини про відповідний вид злочину, вчиненого однією особою. 

До організованих форм співучасті відносяться організована група та 

злочинна організації. Їх поняття викладені в ч.3 та ч.4 ст.28 КК. Однак, 

законодавчі визначення організованої групи та злочинної організації недосить 

чіткі і конкретні, що породжує труднощі в з’ясуванні змісту відповідних 

понять, встановленні відмінності між цими формами співучасті. До того ж, 

цілий ряд питань відповідальності за посягання, вчинені при організованих 

формах співучасті залишилося поза межами законодавчої регламентації.  

Однак, так чи інакше, з’ясування відповідних понять слід почати із 

відповідних законодавчих формулювань, з їх порівняння:  

Таблиця: Ознаки організованих форм співучасті 

 

Характерна ознака 

Зміст ознак, притаманних для форми співучасті 

ОРГАНІЗОВАНА  

ГРУПА 

ЗЛОЧИННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

Кількість учасників Три і більше П’ять і більше 

Характер об’єднання Стійке об’єднання Стійке ієрархічне 

об’єднання 

Учасники об’єднання Учасники групи Члени або структурні 
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частини 

Момент утворення 

об’єднання 

Попередньо 

зорганізувалися 

За попередньою змовою 

зорганізувалися 

Зміст діяльності Участь у готуванні або 

вчиненні злочину 

Спільна діяльність 

Мета утворення  Вчинення цього та 

іншого (інших) злочинів 

1) безпосереднє 

вчинення тяжких або 

особливо тяжких 

злочинів; 

2) керівництво чи 

координація злочинної 

діяльності інших осіб; 

3) забезпечення 

функціонування як 

самої злочинної 

організації, так і інших 

злочинних груп 

Зв’язки між 

співучасниками  

Об’єднання єдиним 

планом, відомим всім 

учасникам групи; 

Розподіл функцій 

учасників групи 

Ієрархічне об’єднання 

Поняття злочинної організації, яке міститься в ч.4 ст.28 КК передбачає, що 

така організація створюється для спільної діяльності з метою безпосереднього 

вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації.  

Тобто, чітко і однозначно визначено необхідність мети вчинення не одного, а 

кількох злочинів. В той же час, статті Особливої частини КК, які встановлюють 

поняття окремих видів злочинних організацій, мети вчинення кількох злочинів 

не передбачають, вони сформульовані так, що наявність відповідної організації 

може визнаватися і при вчиненні навіть і одного злочину. Так в ст.255 КК 

―Створення злочинної організації‖ йдеться про створення злочинної організації 

з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; в ст.257 КК 

―Бандитизм ‖ - про організацію озброєної банди з метою нападу, про участь у 

нападі.  

В зв’язку з цим виникають питання, чи є множинність злочинів, які вчиняє 

або має на меті вчинити злочинна організація обов’язковою умовою, при 

встановленні якої можлива відповідальність за такі злочини, чи можливе 

застосування ст.ст.255, 257 КК тоді, коли доведена мета вчинення лише одного 

злочину? 

Одностайності при вирішенні цих питань не досягнуто. На міжнародному 

науково-практичному семінарі ―Проблеми відповідальності за злочини проти 

громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України‖ (м.Харків, 1-2 

жовтня 2002 р.) відзначалося існування вказаної проблеми та необхідність її 

вирішення. При цьому одні учасники (зокрема, Н.О.Гуторова) вказували, що 
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пріоритет тут слід віддавати положенню, закріпленому в ч.4 ст.28 КК, інші ж 

(В.В.Сташис) вважають, що ст.ст.255, 257 КК повинні застосовуватися і при 

вчиненні учасниками злочинної організації і одного злочину.  

Видається, що більш вагомі аргументи є на користь першої з наведених 

позицій. Вони полягають в такому: 

1) статті Загальної частини КК поширюються на всі відповідні положення 

Особливої частини КК. Часткові випадки (регламентовані статтями Особливої 

частини КК) не можуть виходити за межі загальних правил, які винесені в 

Загальну частину КК. Існування статей Особливої частини КК, які інакше 

вирішують певні питання, ніж статті Загальної частини, можна припустити 

лише тоді, коли є якесь інше положення Загальної частини, що допускає таке 

вирішення (чого в чинному законодавстві не передбачено); 

2) частина 4 ст.28 КК стосується всіх статей Особливої частини, які 

регламентують відповідальність за діяльність злочинних організацій. В КК 

немає жодної норми, яка б передбачала можливість по різному тлумачити 

поняття, позначені одними і тими ж термінами; 

3) при колізії між статтями Загальної та Особливої частини слід віддавати 

пріоритет першим із названих; 

4) існуючу невідповідність неможливо усунути, виходячи з норм чинного 

кримінального законодавства. Це суперечливість закону, допущена самими 

законодавцем; 

5) положення, закріплені в ч.4 ст.28 КК є більш пільговими, сприятливими 

щодо особи, дії якої кваліфікуються, ніж ті, які закріплені в ст.ст.255, 257 КК. 

Тому слід керуватися загальним правилом про те, що сумніви, неясності, 

суперечності закону вирішуються на користь особи, щодо якої застосовується 

закон; 

6) міркування, згідно яких банда, злочинна організація може створюватися 

і для вчинення якогось одного посягання застаріли і не мають підтвердження в 

чинному КК. 

Виходячи з викладеного пропонується вважати, що обов’язковою ознакою 

будь-якого виду злочинної організації є фактичне вчинення чи наявність мети 

вчинення двох чи більше злочинів. 

Умови відповідальності за злочини, вчинені в складі організованих груп та 

злочинних організацій, регламентовані в ст.30 КК. Однак, які і поняття цих 

форм співучасті, вони потребують теоретичного обґрунтування та 

конкретизації, вияснення ряду спірних питань. 

При цьому потрібно звернути увагу на відмінності, які стосуються 

відповідальності: 

 окремо щодо кожної із цих форм співучасті; 

- організаторів та рядових учасників; 

- за діяльність, спрямовану на виникнення організованої співучасті та за 

злочини, вчинені в таких формах співучасті. 

Визначальним для розуміння сутності відповідальності за організовану 

співучасть є такі формулювання:  
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1) відповідальність за дії осіб, які організувалися; 

2) відповідальність за саму організацію для дії. 

Відповідно до першого правила настає відповідальність за злочини, 

вчинені організованою групою (з позицій відповідальності та кваліфікації - за 

злочини, вчинені в складі організованої групи). Тобто, саме по собі створення 

організованої групи ще не оцінюється як злочин, принаймні закінчений. 

Відповідальність настає за окремі злочини, які вчинені в складі такої групи - 

тобто, на таких же засадах, як і при неорганізованих формах співучасті. В 

цьому сенсі організована група стоїть ближче до групи осіб та групи, яка 

вчиняє злочин за попередньою змовою. При цьому, вчинення злочину 

організованою групою чинним КК передбачене як кваліфікуюча, чи, частіше, 

особливо кваліфікуюча ознака злочинів. 

Друге ж правило лежить в основі встановлення відповідальності за 

діяльність злочинної організації. Виходячи з нього, злочином є вже створення 

такої організації та (або) вступ до неї, безвідносно до того, чи розпочала вона 

злочинну діяльність - тобто, чи вчинено її учасниками окремі злочини. Адже 

супільна небезпека злочинної організації полягає не тільки в тому, що її 

учасники вчиняють злочини і ці злочини є більш небезпечними, ніж вчинені 

поза співучастю чи при менш організованих формах співучасті, але і в тому, що 

існує потенційна загроза переходу до злочинної діяльності. А.Н.Трайнін в 1941 

р. відзначав, що злочинні організації становлять собою готовий людський 

апарат для вчинення злочинів. 

Злочинні організації існують лише у формах, визначених в статтях 

Особливої частини КК. Або, іншими словами, відповідальність за створення 

злочинної організації чи участь у ній або участь у злочинах, вчинених такою 

організацією настає лише тоді, коли це прямо передбачено Особливою 

частиною КК. З цього випливає, що така співучасть - це завжди співучасть 

особливого роду. Тому не може мати місце вчинення злочинів злочинною 

організацією у випадках, не передбачених КК. 

Чинне кримінальне законодавство передбачає вчинення злочину 

організованою групою як кваліфікуючу ознаку цілого ряду злочинів. Причому 

характерним є розширення застосування в законі цієї ознаки починаючи з кінця 

80-х років, коли існування організованої злочинності  стало усвідомлюватися 

громадськістю  і визнаватися в теорії, правозастосуванні та правотворчій 

практиці як фактор, що в значній мірі визначає сучасну криміногенну 

обстановку. Вчинення злочину організованою групою зараз є ознакою злочинів, 

передбачених в 33 статтях Особливої частини КК (в КК 1960 р. таких випадків 

було 17). Така ознака дозволяє врахувати підвищену суспільну небезпеку 

відповідних посягань, адекватно оцінити діяння тих учасників організованої 

групи, які безпосередньо не виконували об’єктивну сторону злочину. Тому не 

можна погодитися з категоричним твердженням, що ознака умисного вбивства 

при обтяжуючих обставинах «організована група» зовсім зайва, як п’яте колесо 
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у возі, оскільки вона не впливає і не може впливати ні на кваліфікацію злочину, 

ні на призначення покарання за наявності п.2 ст.41 КК82.  

Наявність організованої групи свідчить про ще більшу ступінь 

згуртованості співучасників. Внаслідок цього при кваліфікації на перше місце 

виходить не індивідуальна роль кожного учасника у посяганні, характер 

виконуваних ним дій, а сама участь у групі, яка вчиняє злочин. Вчинення 

злочину у складі організованої групи кваліфікується як  вчинення злочину 

такою групою. Організована група виступає як колективний виконавець 

злочину, а кожний з її учасників також прирівнюється до виконавця, незалежно 

від того чи він особисто виконує об’єктивну сторони злочину, чи за завданням 

інших учасників організованої групи здійснює інші функції. Тому кожний 

учасник організованої групи несе відповідальність за всі злочини, вчинені 

такою групою з будь-якою його участю, кожному учаснику інкримінується 

спільний злочинний результат, якого досягла група.  

Причому викладені вище положення належить враховувати при 

кваліфікації злочинів, вчинених організованою групою як у тих випадках, коли 

ця ознака передбачена диспозицією статті Особливої частини, так і тоді, коли 

законодавець не передбачає вчинення злочину організованою групою як ознаку 

основного чи кваліфікованого (особливо кваліфікованого) складу злочину. В 

останньому випадку не посилюється відповідальність з врахуванням 

організованого характеру злочинної діяльності, але це впливає на оцінку дій 

всіх учасників групи як дій виконавців, що відповідають за спільний злочинний 

результат. Інколи це не враховується в правозастосовній практиці. 

Так, вироком судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду 

Української РСР від 24 липня 1990 р. засуджені за ряд злочинів Б.С., Б.Р., Б.Д. 

та Т.О. В ході попереднього і судового слідства встановлено, що Т.О. замовив 

за велику винагороду іншим засудженим вбивство двох громадян - К. та Т., 

причому поставив умову одночасного позбавлення їх життя.  В ході готування 

до вбивства Б.С., Б.Р., Б.Д. утворили організовану злочинну групу - разом 

розробили та реалізували план вчинення  злочину, зокрема, встановили 

слідкування за потерпілими та прослуховування їх домашніх телефонів, 

виготовили саморобну вогнепальну зброю та придбали боєприпаси до неї, а 

також засоби для зміни зовнішності виконавців вбивства, здобули шляхом 

грабежу легковий автомобіль та підробили два комплекти номерних знаків для 

нього. В зв’язку з ситуацією, що склалася, одночасно вбити обох потерпілих 

винні не змогли.  

Спочатку відповідно до спільної домовленості Б.Р. двома пострілами вбив 

К. в ліфті будинку. Під час вбивства інші учасники організованої групи 

знаходилися поблизу будинку. Б.Д., побачивши сторонніх осіб вбіг в під’їзд, 

попередив Б.Р. про необхідність підніматися лише вверх, разом вони помістили 

в мішок труп потерпілого й заховали його в машинному відділенні ліфта. Трохи 

згодом Б.С. замив сліди крові, закрив на замок машинне відділення ліфта.  Всі 

                                                           
82 Коржанський М. Постанова Пленуму Верховного Суду України: нормативний акт чи коментар. // Юридичний вісник України. - 1997. - 

№6. - С.17. 



105 
 

троє - Б.С., Б.Р., Б.Д. - наступної ночі перевезли труп й втопили його в озері, 

незабаром ще раз переховали його. 

Через кілька днів іншого потерпілого - Т. - застрелив Б.С. В цей час два 

інших співучасника чекали його в автомашині, на якій разом втекли з місця 

вбивства, а згодом спалили її. 

Органами попереднього розслідування дії всіх  трьох були кваліфіковані (в 

частині вбивства) за статтею Особливої частини, яка передбачала 

відповідальність за вбивство з корисливих мотивів  та двох або більше осіб. 

Оскільки Верховний Суд Української РСР розглядав справу про злочин, 

вчинений в Єревані, то інкримінувалися відповідні статті КК Вірменської РСР. 

На той час кримінальне законодавство республік колишнього Союзу РСР не 

передбачало серед кваліфікуючих ознак вбивства вчинення його організованою 

групою осіб. Така кваліфікація видається правильною, оскільки вбивство і К., і 

Т. вчинене організованою групою. Наявність організованої групи Верховний 

Суду Української РСР визнав, оскільки врахував це як обтяжуючу 

відповідальність обставину при призначенні покарання. 

Незважаючи на це, судова колегія в кримінальних справах Верховного 

Суду Української РСР вирішила змінити кваліфікацію дій Б.С. та Б.Р. на статті, 

які передбачають умисне вбивство з корисливих мотивів та пособництво 

умисному вбивству з корисливих мотивів та двох або більше осіб (за 

законодавством України це: п. «а» ст.93, ч.6 ст.19- п. «а», «г» ст.93 КК), 

мотивуючи це тим, що кожний із них як виконавець вчинив вбивство одного 

потерпілого, виступивши пособником по факту вбивства іншого. Дії Б.Д. були 

перекваліфіковані на статті, які передбачають відповідальність за пособництво 

умисному вбивству з користі двох осіб з тих же мотивів - оскільки він 

безпосередньої участі в самому процесі позбавлення життя потерпілих не 

приймав83. 

Мета створення і суть існування злочинної організації - вчинення злочинів. 

Тому одним із питань, яке виникає в ході розслідування і судового розгляду 

справ про діяльність таких угрупувань, є питання про кримінально-правову 

оцінку окремих злочинів, які вчиняються в їх складі учасниками таких 

організацій чи іншими особами. 

З цього приводу в теорії кримінального права та на практиці панує позиція, 

відповідно до якої норми, про відповідальність за діяльність злочинних 

організацій (їх організацію, участь в таких організаціях, участь у окремих 

посяганнях, вчинюваних такими організаціями) охоплюють і всі злочини, 

вчинені в їх складі. Лише більш небезпечні злочини (зокрема, умисне вбивство 

при кваліфікуючих ознаках) мають кваліфікуватися за сукупністю. Незважаючи 

на те, що такий підхід існує тривалий час, закріплений в постановах Пленуму 

Верховного Суду України (щодо бандитизму), має численних прихильників, він 

видається хибним. Більш обґрунтованим є інше рішення - злочини, вчинені в 

складі злочинної організації кваліфікувати самостійно, за сукупністю з 

нормами, які передбачають відповідальність за створення, злочинних 

                                                           
83 Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Украины. - К.: Юринком. - 1995. - С.25, 4-26. 
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організацій, участь у них чи в скованих ними злочинах. На його користь можна 

навести такі аргументи. 

1. Відоме положення, що стосовно злочинних організацій відповідальність 

настає не лише за дії осіб, які зорганізувалися, а й за саму організацію для дії, 

лежить в основі того, що відповідні злочини вважаються закінченими з 

моменту дій, спрямованих на створення організації чи вступу до неї. Визнання 

злочину закінченим означає, що всі діяння, вчинені після закінчення даного 

злочину, не охоплюються його складом і повинні отримати самостійну 

кримінально-правову оцінку. Тому участь у складі злочинної організації у 

певному злочині не охоплюється нормами, які передбачають відповідальність 

за їх створення, участь в такій організації. 

2. Невідворотність кримінальної відповідальності, повнота кримінально-

правової кваліфікації вимагають, щоб оцінці підлягали всі злочинні діяння, а не 

лише якась їх частина. Виходячи з цього можна стверджувати, що не можна 

обмежуватися інкримінуванням лише створення організації, участі і ній і 

залишати поза увагою наступні злочинні дії. 

3. Індивідуалізація відповідальності передбачає, що різну кримінально-

правову оцінку повинні отримати посягання тих осіб, які обмежилися лише 

організацією чи вступом до злочинного співтовариства і тих, які в її складі 

вчиняли злочини. Необхідно індивідуалізувати також відповідальність окремих 

учасників злочинної організації з врахуванням характеру та активності їх 

діяльності, тобто кількості та видів вчинених злочинних посягань. Це також 

вимагає окремої кваліфікації не лише дій, спрямованих на створення організації 

чи вступ до неї, але й злочинів, вчинених у її складі. 

4. Кваліфікація злочинів, вчинених в складі злочинної організації за 

сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за їх створення чи 

участь, випливає з вимог ст.30 КК. Вказівка на те, що організатор підлягає 

кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені злочинною організацією, 

якщо вони охоплювалися його умислом, а інші учасники - за злочини, у 

підготовці або вчиненні яких вони брали участь може бути реалізована лише за 

умови, що такі злочини будуть кваліфіковані окремо. 

5. Злочини, які полягають у створенні чи участі в злочинній організації, з 

одного боку та, які вчиняються в складі такої організації, з другого боку, 

звичайно посягають на різні родові та безпосередні об’єкти. Навряд чи є вагомі 

підстави стверджувати, що суспільні відносини, які порушуються внаслідок 

вчинення окремих злочинів в складі злочинних організацій, виступають лише 

додатковим об’єктом відповідних посягань. Адже при їх вчиненні громадська 

безпека (відносини якої порушуються при створенні злочинних організацій чи 

участі у них) виступає лише одним із об’єктів, поряд з такими, як відносини по 

захисту здоров’я особи, власності тощо. 

6. Співвідношення санкцій, встановлених за організацію злочинних 

співтовариств та участь у них з санкціями статей, які передбачають посягання, 

які звичайно вчиняються в складі злочинних організацій (тілесні ушкодження, 

збройний опір владі, розбій) показує, що диспозиції статей про відповідальність 
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за організовану злочинну діяльність не охоплюють злочинів, вчинених в ході 

―функціонування‖ найбільш організованої форми співучасті. Кваліфікація 

аналізованих посягань лише за нормами про створення злочинної організації чи 

участь у ній призведе до юридично абсурдного становища, коли певні злочини, 

вчинені ―одноосібно‖ злочини каратимуться тяжче, ніж посягання, вчинені в 

складі злочинної організації.  

Крім того, кваліфікуючими, особливо кваліфікуючими ознаками багатьох 

злочинів, які звичайно вчиняються учасниками злочинних організацій, виступає 

їх вчинення організованою групою. Якщо виходити з критикованої позиції, то 

виходить, що при наявності менш небезпечної форми співучасті, скоєне 

отримає самостійну кримінально-правову кваліфікацію, а при найбільш 

небезпечній формі співучасті - такі ж посягання залишаться поза колом 

інкримінованих діянь, за них не буде окремо призначене покарання. 

7. Положення про звільнення від кримінальної відповідальності учасника 

злочинної організації при позитивній посткримінальній поведінці, передбачене 

ч.2 ст.255 КК, передбачає таке звільнення лише щодо участі в організації чи 

участі в злочинах, вчинюваних такою організацією. Немає жодних підстав 

вважати, що рядові учасники злочинних організацій або ж особи, які приймали 

участь в окремих їх злочинах, підлягають звільненню і за всі посягання, вчинені 

в складі такої організації (включаючи вбивства, заподіяння тілесних 

ушкоджень, розбої, вимагання). А з цього випливає, що самі такі злочини не 

охоплюються цією статтею Особливої частини КК.  

Разом із тим, не можна пройти мимо того, що аргументи на користь 

окремої кваліфікації злочинів, вчинених в складі злочинних організацій, щодо 

принаймні одного злочину, по суті дезавуюються редакцією відповідної статті 

КК. Мова йде про ч.4 та ч.5 ст.260 КК, де встановлена відповідальність за 

злочини, вчинені в складі не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань. В них, передбачені, по суті складені злочини (передбачена 

законодавцем сукупність злочинів), коли в межах однієї норми об’єднано 

посягання, які становлять собою самостійні злочини. Тому щодо аналізованих 

посягань обґрунтоване вище правило про необхідність кваліфікації злочинів, 

вчинених в складі злочинної організації за сукупністю застосовуватися не 

може. Разом із тим, правильність рішення, прийнятого законодавцем, обрана 

ним редакція диспозиції та вид санкції цієї статті КК викликає серйозні 

сумніви. Застосування кримінальної відповідальності за створення не 

передбачених законом воєнізованих або збройних формувань і вчинення 

злочинів у їх складі істотно спростилася б, коли б ч.4 та 5 були взагалі 

виключені зі ст..260 КК. 

Таким чином, можна стверджувати, що самостійна кваліфікація окремих 

злочинів, вчинених в складі злочинних організацій, визнання наявності в 

аналізованих ситуаціях сукупності злочинів базується на принципах 

кримінально-правової кваліфікації, дозволяє досягти завдань кримінального 

закону. 
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Суспільно небезпечні посягання нерідко пов'язані з діяльністю 

колегіальних органів. Таким чином відповідальність ніби то розподіляється на 

багатьох осіб і винні уникають особистого звіту за злочинні дії. Наприклад, 

рішення про прийняття на навчання абітурієнта, який не набрав необхідного 

прохідного балу, виносить приймальна комісія закладу освіти, правління 

акціонерного товариства скеровує частину отриманих доходів на спонсорську 

допомогу, не зважаючи на наявність заборгованості із заробітної плати, 

тендерна комісія вирішує закупити за рахунок бюджетних коштів не найкращі 

товари, правління банку надає кредит сумнівному позичальнику, ризикуючи 

коштами вкладників тощо. 

В зв’язку з кримінально-правовою оцінкою такого роду діянь в теорії 

кримінального права часто звертають увагу на необхідність розмежування 

відповідальності керівників колегіальних органів та їх рядових членів, 

вказують, що відповідальності підлягає лише особа, яка затвердила рішення 

правління, комісії, ради або ж втілила його в життя шляхом видання наказу чи 

розпорядження, виконання інших розпорядчих дій. Так, В.Р.Мойсик, 

аналізуючи проблеми відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами 

у випадках, коли рішення про надання свідомо неправдивої інформації з метою 

отримання фінансових ресурсів приймається колегіальним органом, вказує, що 

відповідальність за незаконні дії колегіальних органів має нести службова 

особа, яка їх підписала, або їх затвердила своїми наказами84. 

Такий підхід викликає ряд заперечень. По-перше, він веде до того, що 

рядові учасники колегіальних органів, навіть ті, які активно виступали за 

прийняття злочинного рішення, справили на нього вирішальний вплив, 

залишаються безкарними. По-друге, не враховуються ситуації при яких 

керівники колегіальних органів змушені підкорятися відповідним рішенням, 

реалізовувати їх, хоча б самі особисто й виступали проти таких рішень. Так, 

головуючий в судовому засіданні змушений підписати й оголосити завідомо 

неправосудний вирок, якщо за це проголосувало більшість складу суду. Окрема 

думка самого головуючого, хоча б і була зафіксована в установленому порядку, 

аж ніяк не дає підстави для постановлення іншого рішення. По-третє, цілком 

можливі випадки, коли члени колегіального органу прагнуть ―підставити‖ свого 

керівника, заставити його виконувати колегіальне рішення, розраховуючи на 

власну безкарність. Тому не виключено, що керівник змушений буде нести 

відповідальність за чужі дії, що явно несправедливо і очевидно суперечить 

принципам кримінально-правової кваліфікації. 

Тому до питання про оцінку діянь учасників колегіальних органів, якими 

прийняте злочинне рішення слід підходити більш виважено. При цьому 

можливі різноманітні ситуації, найбільшу актуальність в плані кваліфікації 

серед них становлять такі: 

1) службова особа одноособово вчиняє ті дії, які можна вчинити лише за 

рішенням колегіального органу, фактично ігноруючи його наявність. Тобто, 

певне питання взагалі не виноситься на колегіальний розгляд; 

                                                           
84 Мойсик В.Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами. Дисертація ...к.ю.н. - К., 2002. - С.88. 



109 
 

2) рішення колегіального органу фальсифікується, наприклад, 

підробляється протокол і ніби - то на основі колегіального рішення вчиняються 

дії; 

3) члени колегіального органу вводяться в оману і приймають «бажане» 

для службової особи рішення не знаючи фактичних обставин справи; 

4) вчиняються дії всупереч рішенню колегіального органу;  

5) колегіальний орган приймає рішення, бажане для певних осіб. 

Стосовно оцінки перших чотирьох з наведеній ситуацій особливих 

труднощів виникати не повинно. Так чи інакше, вони полягають в 

одноособових діях, які становлять собою перевищення службових повноважень 

чи зловживання службовим становищем станом. 

На оцінці останнього випадку, коли рішення приймається колегіальним 

органом, потрібно зупинитися. Для цього потрібно чітко виділити ситуації, які 

оцінюються. Видається, що рішення колегіальних органів слід ділити на види 

залежно від ступеня їх обов'язковості, остаточності: 

- які мають бути затверджені керівником-єдиноначальником, мають для 

нього дорадчий характер; 

- які безпосередньо є підставою для прийняття рішення, обов'язкові для 

виконанні керівником. 

Крім того, потрібно окремо зупинитися на питаннях кваліфікації діянь: 

- керівників колегіальних органів; 

- тих членів колегіальних органів, які голосували чи в інший спосіб 

приймали участь у прийнятті злочинного рішення; 

- членів колегіального органу, які голосували проти злочинного рішення чи 

утрималися при голосуванні. 

За дії, вчинені на основі рішень колегіальних органів, які мають дорадчий 

характер кримінальну відповідальність має нести лише керівник, який здійснює 

відповідні дії. Дорадчий, а, отже, необов'язковий характер колегіального 

рішення означає, що у розвиток причинного зв'язку між діями учасників 

колегіального органу і суспільне небезпечними наслідками втручається 

самостійний фактор, яким є поведінка керівника. Саме його дії закономірно, з 

необхідністю викликають наслідки. Діяльність же колегіального органу є, 

скоріше, не причиною, а однією з умов настання наслідків корупційного 

характеру. 

Дії, вчинені відповідно до обов'язкового рішення колегіального органу 

зустрічаються у двох різновидах: а) коли таке рішення співпадає з позицією 

керівника, який його втілює своїм наказом; б) коли керівник змушений 

підкоритися колегіальному рішенню, хоча сам він злочинних дій вчиняти не 

бажає. У першому випадку жодних проблем із кваліфікацією дій керівника не 

виникає - він підлягає відповідальності за діяння, вчинені на виконання 

рішення колегіального органу. В другому, очевидно, відсутні суб'єктивні 

ознаки, характерні для злочину, він виконує явно злочинне рішення, прийняте 

іншими особами. Однак, виконання явно злочинного розпорядження чи наказу, 

включаючи й рішення колегіального органу, не звільняє від відповідальності. З 
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врахуванням наведеного такий керівник повинен розглядатися не як 

виконавець, а як пособник певного злочину. 

Складніше вирішуються питання  відповідальності учасників 

колегіального органу. Не викликає сумніву, що суб'єктом відповідальності сам 

колегіальний орган виступати не може. Тому має ставитися питання про 

відповідальність окремих фізичних осіб за дії кожного із них, вчинені в складі 

комісії, ради, правління тощо. 

При цьому головним є обґрунтування причинового зв'язку між 

результатами голосування кожного учасника колегіального органу і рішенням 

органу в цілому. Воно пов'язане з визначенням вкладу, частки, питомої ваги 

голосу окремої особи у спільне рішення. При цьому важливими видаються такі 

міркування. 

Причиновий зв'язок слід встановлювати не між діями кожного учасника 

колегіального органу і спільним результатом, а 

- між діями окремих учасників і рішенням колегіального органу в цілому; 

- між цим рішенням і наслідками, які настали. 

Якщо виходити з класичних засад, то причинового зв'язку між діями 

учасника, який проголосував за певне рішення і його наслідками, можна й не 

виявити. Адже концепція conditio sine qua поп, її складова - «уявне ізолювання 

дії» передбачає, що якщо без певної дії наслідки все одно настали б, то ця дія не 

визнається причиною наслідку. Якщо рішення прийняте «з запасом голосів» то 

й голос окремого учасника в цілому не став вирішальним. Безспірно можна 

обгрунтувати відповідальність за умови, що цей колегіальний орган наділений 

ознаками злочинної організації, кожний із учасників якої відповідає за все, 

вчинене організацією. Однак, далеко не всі колегіальні органи виступають 

такими організаціями. 

Інша оцінка має даватися зв'язку між голосуванням окремого учасника і 

спільним рішенням колегіального органу. Характер зв'язків між кожним з 

учасників та органом в цілому, механізм прийняття рішень шляхом 

голосування такий, що всі є рівними у прийнятті рішення, однаково впливають 

на нього, голос кожного є вирішальним. При цьому менше значення надається 

характеру поведінки конкретного учасника, а більше - самому факту 

належності до колегіального органу, який прийняв рішення. Тому, видається 

прийнятним вважати наявність причинового зв'язку між діями кожного, хто 

проголосував «за», й рішенням, прийнятим колегіальним органом. 

Виходячи з наведеного пропонується запровадити правило: якщо злочин 

вчинено внаслідок виконання рішення колегіального органу, то за нього несе 

відповідальність кожний учасник такого органу, який голосуванням чи в інший 

спосіб сприяв його прийняттю. 

Конкретизуючи і розвиваючи це правило, слід вказати таке. Якщо рішення 

колегіального органу є остаточним і обов'язковим (не потребує затвердження 

одноособового керівника), то особи, які його прийняли, відповідають як 

виконавці відповідного злочину. Тоді ж, коли таке рішення має дорадче 

значення, то особи, які прийняли його, виступають як пособники злочинних 
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діянь керівника, що своїм наказом затверджує і реалізує колегіальне рішення. 

Пособництво ж має місце у формі усунення перешкод вчиненню відповідного 

злочину. Адже, наявність колегіального рішення, хай і дорадчого за своїм 

значенням, є однією із умов для відповідного наказу керівника, для того, щоб 

він зміг зловжити своїм службовим положенням. При відсутності згоди ради, 

комісії, колегії, правління керівник змушений виходити за межі своїх 

повноважень, вчиняти перевищення влади чи службових повноважень. 

Не викликає сумніву, що відповідальність за дії, вчинені при прийнятті 

колегіального рішення, покладати її можна лише на осіб, які виступали ―за‖ 

прийняття такого рішення. 

Слід відзначити, що відповідальність учасників за дії, вчинені в складі 

колегіальних органів, можлива лише тоді, коли рішення приймаються 

відкритим голосуванням чи позиція окремого його учасника може бути 

виявлена і зафіксована якимось іншим чином. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ. 
Таким чином, кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою змовою 

групою осіб, проводиться з врахуванням того, як сформульована стаття 

Особливої частини КК. 

Діяння учасників групи - осіб, які діють погоджено, виконують об’єктивну 

сторону злочину, кваліфікуються безпосередньо за статтею Особливої частини, 

яка передбачає вчинення злочину групою осіб.  

Посягання організаторів, підбурювачів та пособників злочину, вчиненого 

групою осіб – не учасників такої групи -  кваліфікуються з посиланням на 

відповідну частину ст.27 КК та статтю Особливої частини, яка передбачає 

злочин, вчинений групою осіб.  

Якщо групою виконується злочин, в диспозиції статті про який не 

передбачене вчинення  злочину групою осіб, то скоєне кваліфікується з 

посиланням на відповідну частину ст.27 та ч.1 ст.28 КК. При цьому діяння 

учасників групи - виконавців або співвиконавців кваліфікуються з посиланням 

на ч.2 ст.27 КК, діяння інших співучасників - з посиланням на ч.3, 4 або 5 ст.27 

КК. 

Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає 

кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою 

чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.  

Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають 

кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони 

брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На завершення лекції давайте згадаємо основні положення про які ви 

сьогодні дізналися. 

При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, необхідно: 

1) встановити, чи має місце співучасть; 
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2) визначити вид співучасті і встановити, кваліфікується вона з посиланням 

на ст.27 КК чи лише за нормою Особливої частини; 

3) становити вид співучасника і при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст.27 КК визначити частину цієї статті; 

4) встановити форму співучасті та при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст.28 КК визначити частину цієї статті; 

5) з’ясувати, який злочин вчинено співучасниками і якою нормою 

Особливої частини він передбачений; 

6) визначити, чи всі співучасники відповідають за однією і тією ж нормою 

Особливої частини, чи за різними і якщо так, то за якими саме. 

Діяння кожного із співучасників кваліфікуються окремо. До того ж 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених в співучасті чи без неї 

злочинів. 

Чинне законодавство виділяє чотири види співучасників:  

1. виконавець (співвиконавець) злочину; 

2. підбурювач до злочину; 

3. організатор злочину; 

4. пособник злочину. 

Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за 

статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним 

злочин. 

Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній 

відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною 

статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений 

виконавцем. 

Кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 

проводиться з врахуванням того, як сформульована стаття Особливої частини 

КК. 

Діяння учасників групи - осіб, які діють погоджено, виконують об’єктивну 

сторону злочину, кваліфікуються безпосередньо за статтею Особливої частини, 

яка передбачає вчинення злочину групою осіб.  

Посягання організаторів, підбурювачів та пособників злочину, вчиненого 

групою осіб – не учасників такої групи -  кваліфікуються з посиланням на 

відповідну частину ст.27 КК та статтю Особливої частини, яка передбачає 

злочин, вчинений групою осіб.  

Якщо групою виконується злочин, в диспозиції статті про який не 

передбачене вчинення  злочину групою осіб, то скоєне кваліфікується з 

посиланням на відповідну частину ст.27 та ч.1 ст.28 КК. При цьому діяння 

учасників групи - виконавців або співвиконавців кваліфікуються з посиланням 

на ч.2 ст.27 КК, діяння інших співучасників - з посиланням на ч.3, 4 або 5 ст.27 

КК. 

Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає 

кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою 

чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.  
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Інші учасники організованої групи чи злочинної організації підлягають 

кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони 

брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

Відпрацювати наступні питання: 

1. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті у незакінченому злочині. 

2. Кваліфікація співучасті в злочинах із спеціальним суб’єктом. 

3. Кваліфікація причетності до злочину. 

 

 

 


