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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Метою лекції є надання допомоги студентам у вивченні питань про 

основні положення закону про кримінальну відповідальність - поняття злочину, 

його основних ознак в чинному Кримінальному кодексі України та 

співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення, визначення 

класифікації злочинів та усвідомлення її значення.  

 

ВСТУП 

Одна із давніх традицій вітчизняної правотворчості - визначення в 

кримінальному законі поняття злочину. Якщо звернутися до джерел права X- 

XVII століть, то в них не знайдемо терміну, який би охоплював всі карані 

форми поведінки. Давньоруське право, головним джерелом якого була "Руська 

Правда" в різних редакціях, часто використовувало слово "кривда" (рос. -

обида), але було б неправильним вважати, що воно охоплювало будь-яку 

карану дію, тобто мало значення родового поняття. Аналогічно можна оцінити і 

терміни "лиха справа" (Судебник Івана Грозного), "зла справа" (Соборное 

Уложеніє 1649 р.) і т. ін. Разом з тим, уже в середньовічних статутах та 

статутних грамотах використовувалися словосполучення "кто преступит сии 

правила", "а кто уставление моє порушит", "аще кто устав мой й уставление моє 

порушит" та інші. На підставі таких словосполучень виникає та широко 

використовується з початку XVIII століття узагальнюючий термін 

"преступление", з яким почали пов’язувати будь-яке кримінальне каране 

діяння. Етимологія даного терміна характеризується в літературі як вихід за 

будь-які межі, кордони, обумовила появу поглядів на злочини як на деякі 

порушення (волі, закону, права в об'єктивному та суб’єктивному розумінні), що 

і відобразилося в одному із перших формулювань: "Всякоє нарушение закона, 

через которое посягается на неприкосновенность прав власти верховной или 

установленных ею властей, или же на права или безопасность общества или 

частных лиц, єсть преступление» (ст.1 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных в редакции 1845 г). 

 

1. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОЗНАКИ. 

Поняття злочину є одним з найважливіших у системі понять та інститутів 

кримінального права. Проблематиці поняття та ознак злочину приділялося 

достатньо уваги в науці кримінального права як у радянський, так і у 

пострадянський період. Між іншими, це такі науковці: П.П. Андрушко, М.І. 

Бажанов, Ф.Г. Бурчак, А.А. Герцензон, М.Д. Дурманов, М.І. Ковалев, Н.Ф. 

Кузнєцова, О.О. Піонтковський, В.В. Сташис, В.Я. Тацій, А.М. Трайнін та інші. 

Історія розвитку науки знає три види визначення поняття злочину, яке 

залежало від того якій, соціальній чи правовій характеристиці віддавалась 

перевага в той чи інший період історичного розвитку: формальне, матеріальне 

та формально-матеріальне. 

Формальне визначення відтворює юридичну природу злочину: злочином 

визнається таке діяння, яке передбачається законом і є кримінально каране. 

Матеріальне визначення вирізняє лише соціальну сутність злочину, протиріччя 

певним соціальним цінностям, тобто його суспільну небезпечність. Формально-



матеріальне визначення поєднує в собі соціальну і юридичну характеристику 

злочину.  

КК України в ст. 11 дає саме таке визначення злочину: „Злочином є 

передбачене цим Кодексом суспільно-небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину‖. 

Отже, в ч. 1 статті 11 КК дається загальне визначення поняття злочину 

(суспільно небезпечного діяння), яке містить в собі декілька ознак. Цими 

ознаками є: 

1) суспільна небезпека; 

2) протиправність; 

3) вчинення суб'єктом злочину; 

4) винність; 

5) караність. 

Коли відсутня хоча б одна із цих ознак - діяння не може бути злочинним. 

Реформа вітчизняного кримінального права у повній мірі доторкнулася і 

законодавчого визначення злочину. Воно зазнало редакційних змін. Необхідно 

констатувати, що в чинному КК України поняття злочину сформульоване більш 

вдало. У порівнянні з КК Української РСР, в новому КК України не наводиться 

перелік об’єктів злочинного посягання, вказується, що ознакою злочину є 

вчинення передбаченого КК діяння суб’єктом злочину, уточнюється поняття 

малозначності [89; 90; 91].  

Злочинна дія - це активна форма поведінки особи (крадіжка, незаконне 

заволодіння транспортним засобом, вбивство). 

Злочинна бездіяльність - це пасивна форма поведінки, пов'язана із 

невиконанням певних дій, які особа могла зробити, і повинна була вчинити 

(неподання допомоги хворому особою медичного персоналу, неприйняття на 

роботу вагітної жінки, зберігання зброї). 

Вчинене суб'єктом злочину - ця ознака означає, що злочин може бути 

вчинений лише особою, яка може бути визнана суб'єктом злочину. Вчинення 

суспільно небезпечних діянь, що хоча й підпадають під ознаки злочину, 

особами, які не можуть бути з різних причин визнані суб'єктами, - злочинами 

не визнаються. Таким чином, лише тоді, коли особа, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння підпадає під ознаки суб'єкту злочину, зазначеним у 

ст. 18 КК, визнається такою, що вчинила злочин і може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності. 

Через винність як обов’язкову ознаку злочину розкривається 

найважливіший принцип кримінального права – відповідальності тільки за 

наявності вини, який випливає зі ст. 62 Конституції України і закріплюється в ч. 

2 ст. 2 КК України. Виною відповідно до ст. 23 КК України є психічне 

ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків, виражене у 

формі умислу або необережності. 

Обов’язковою ознакою злочину є також його протиправність. 

Протиправність як формальна ознака злочину означає передбачення його в 

кримінальному законі. Протиправність тісно пов’язана із суспільною 

небезпечністю: вона є суб’єктивним вираженням об’єктивної, реальної 



небезпечності злочину. Тому кримінальна протиправність – це правова, 

юридична оцінка суспільної небезпечності, закріплена у законі. 

Протиправність діяння – це формальна ознака злочину, яка полягає у 

передбаченні певного діяння кримінальним законом в якості злочину, тобто 

правова заборона цього діяння - ст. 2 КК.  

Дане положення дозволяє зробити висновок, що при з'ясуванні 

правомірності діяння (його злочинності чи не злочинності необхідно 

керуватися лише кримінальним законом, який дає вичерпний перелік злочинів і 

КК не допускає застосування аналогії (ч. 4 ст. 3 КК). Хоча вітчизняне 

кримінальне законодавство знає приклади коли воно припускало можливість 

аналогії. Так кримінальні кодекси України 1922 і 1927 років допускали 

аналогію закону, яка означала, що у разі відсутності в Кримінальному законі 

вказівок на окремі види злочинів, покарання до осіб, які їх вчинили 

застосовується за статтями КК, що передбачають найбільш схожі за важливістю 

і характером злочини, з урахуванням Загальної частини. Але таке явище було 

тимчасовим і пояснюється особливістю того історичного періоду після 

повалення царської влади і буржуазного уряду та встановлення радянської 

влади. 

При цьому протиправність як юридичний вираз суспільної небезпечності 

передбачає наявність положень закону, які містяться в Загальній частині КК 

(винність, вік, стадія вчинення злочину, співучасть, обтяжуючі обставини, 

правила призначення покарання, види покарання) та в Особливій частині (склад 

конкретного злочинного діяння). 

Протиправність та караність, як ознаки злочину, являються 

суб’єктивними обставинами. Оскільки вони відображають оцінку законодавцем 

суспільної небезпечності окремих діянь, то вони не можуть бути покладені в 

основу класифікації всіх злочинів на види. Так само винність можна розглядати 

як суб’єктивну ознаку, яка відтворює внутрішній духовний світ злочинця, і 

тому не може виступати у ролі самостійного критерію основної (природної) 

класифікації.  

З ознакою протиправності та суспільної небезпечності пов’язана ознака 

караності. Караність – це погроза застосування покарання за злочин, що 

передбачається кримінально-правовою санкцією. Діяння тому і є кримінально 

караним, що воно суспільно небезпечне і передбачене кримінальним законом. 

Підкреслюючи єдність ознак злочину, зауважимо, що тільки наявність 

сукупності чотирьох ознак характеризує діяння, вчинене суб’єктом злочину, як 

злочин. 

Караність діяння - передбачає можливість застосування щодо особи, яка 

визнана судом винною у вчиненні злочину, кримінального покарання, 

передбаченого санкцією кримінально-правової норми, яка передбачає склад 

конкретного злочину, а також види та розміри покарання. 

Ознака караності невід’ємно пов’язана з ознакою суспільної 

небезпечності. Відомо, що покарання завжди виходить з характера та ступеня 

суспільної небезпечності злочину. Разом з тим, покарання як в законодавчій 

санкції, так і конкретно призначене судом відображає не тільки характер та 

ступінь суспільної небезпечності злочину. Існують й інші обставини, які суд 



досліджує при індивідуалізації покарання. Це – особа винного, обставини 

справи. Оскільки класифікація злочинів групує саме злочинні діяння без 

урахування ознак, які знаходять за його межами, караність не може бути 

рівноцінним, подібно суспільній небезпечності, критерієм класифікації. Вона 

може виступати лише як додатковий критерій. 

Отже, залишається суспільна небезпечність як основна матеріальна 

ознака злочину, яка визначає його соціальну природу і відповідає усім вимогам 

діалектичних і формально-логічних правил класифікації. Вона є найбільш 

відмінною ознакою, яка найкраще розкривається саме в якості критерію 

законодавчої класифікації злочинів . 

Категорія суспільної небезпечності має універсальний характер, вона 

притаманна всім галузям права, які займаються вивченням тих чи інших 

деліктів. Але найбільш опрацьованою і розробленою ця категорія є у 

кримінальному праві, бо там її розглядаємо в якості найважливішої, 

матеріальної якості діяння.  

Суспільна небезпечність – це об’єктивна властивість описаного в 

кримінальному законі діяння заподіювати або створювати загрозу заподіяння 

шкоди об’єктам кримінально-правової охорони. В теорії кримінального права 

України суспільна небезпечність злочину визначається двома критеріями: 

характером і ступенем.  

Характер суспільної небезпечності – це якісний показник, що 

визначається групою соціальних цінностей, на які посягає злочин, а також 

співставленням у межах одного і того ж об’єкта окремих складів злочину. 

Якраз за характером суспільної небезпечності злочинів і побудовано Особливу 

частину КК України.  

В сучасних умовах найбільш високий характер суспільної небезпечності 

властивий злочинам проти основ національної безпеки України (розд. 1 

Особливої частини КК України), проти життя та здоров’я населення (розд. 2), 

проти волі, честі та гідності особи (розд. 3) тощо.  

Характер суспільної небезпечності є її змістовним вираженням, що 

головним чином відтворює одно- чи різнорідність діянь. Він формує чотири 

підсистеми елементів злочину. По-перше, це об’єкт посягання. Родові об’єкти, 

за якими класифікуються розділи та глави Особливої частини КК, визначають 

характер суспільної небезпечності злочинів, поділяючи їх на одно- та 

різнорідні. Так, наприклад, однорідні злочини проти життя несхожі за змістом з 

економічними злочинами. По-друге, на характер суспільної небезпечності 

злочинів впливає зміст злочинних наслідків – фізичних, економічних, 

соціально-психологічних та інших. По-третє, форма вини – умисна або 

необережна, поділяє злочини на дві групи. В-четвертих, суспільна 

небезпечність змістовно створює способи скоєння злочинів – насильницькі або 

ненасильницькі, з використанням обману і без, групові та індивідуальні, з 

використанням службового становища або без такого, із застосуванням зброї чи 

без неї. 

Ступінь суспільної небезпечності – це кількісний показник. На нього в 

межах окремого складу злочину впливають форма вини, мотив, мета злочину, 

спосіб вчинення, обставини, стадії вчинення злочину, тяжкість наслідків. 



Наприклад, крадіжка, вчинена з метою отримання коштів для збагачення, і 

крадіжка, викликана складним матеріальним становищем злочинця, будуть 

мати різний ступінь суспільної небезпечності.  

Пленум Верховного Суду України звертає увагу на необхідність 

врахування судами у кожному конкретному випадку призначення покарання 

характеру і ступеня суспільної небезпечності вчиненого злочину.  

Значення суспільної небезпечності як матеріальної ознаки злочину 

полягає в тому, що вона по-перше, є основним об’єктивним критерієм визнання 

діяння злочином, його криміналізації та декриміналізації, по-друге, визначає 

межу між злочинами та іншими правопорушеннями, по-третє, є однією з 

загальних засад індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання і, 

по-четверте, опосередковано дозволяє дати класифікацію злочинів за ступенем 

тяжкості на чотири групи – злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, 

тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

Варто зауважити, що оцінка суспільної небезпечності злочину 

відбувається на двох рівнях: по-перше, на законодавчому, коли законодавець 

піддає криміналізації суспільно небезпечне діяння (так вже в ст. 1 КК України 

перераховуються об’єкти кримінально-правової охорони: права та свободи 

людини і громадянина, власність, суспільний порядок та безпека, навколишнє 

середовище, конституційний устрій); по-друге, на правозастосовному, коли 

орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя оцінюють суспільну небезпечність 

вже вчиненого злочину (і на цьому рівні поняття суспільної небезпечності є 

оціночним). 

Співвідношення поняття злочину і складу злочину. Склад злочину – це 

сукупність закріплених кримінальним законом об’єктивних і суб’єктивних 

ознак, які характеризують певне суспільно небезпечне діяння як злочин. Склад 

злочину і злочин співвідносяться як явище (конкретний злочин) і юридичне 

поняття про нього (склад конкретного злочину), або з філософської точки зору 

як зміст (злочин) і форма (склад злочину). 

Поняття злочину в кримінальному праві є категорією фундаментальною 

та універсальною і лежить в основі змісту всіх кримінально-правових 

інститутів. Саме з цієї причини в науці кримінального права визначенню 

поняття ―злочин‖ приділяється надзвичайно велике значення. 

Малозначність діяння  

У ст. 11 ч.2 КК законодавець відзначає, що «дія або бездіяльність, що хоч 

формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним 

законом, через малозначність не являє суспільної небезпеки, тобто, не заподіяла 

і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству 

або державі», тобто, діяння, що злочином не вважається.  

При визначенні виду відповідальності за певні правопорушення, 

законодавець виходить із їх суспільної небезпечності, шкідливості наслідків, 

можливості боротьби з ними в суспільстві і т.ін. 

Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоч формально і містить ознаки 

будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через 

малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла 



заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі 

(ст.11 ч.2 КК). 

Розмежування злочинів з іншими правопорушеннями. 

Злочин – то не єдиний вид правопорушення. Тому виникає питання про 

місце злочину в системі правопорушень, відмежування його від 

адміністративних, дисциплінарних, цивільно-правових правопорушень. Ця 

проблема має важливе значення з точки зору законодавчого та 

правозастосовного аспекту. В сучасному кримінальному праві визнається, що 

для всіх злочинів характерною є матеріальна ознака – суспільна небезпечність, 

яка є критерієм, що має бути покладений в основу відмежування злочину від 

інших правопорушень. Однак серед науковців немає єдності щодо питання, 

яким чином вона виконує цю розмежувальну функцію.  

Одні юристи, відмежовуючи злочини від інших правопорушень, 

вважають, що лише злочин має суспільну небезпечність, а інші 

правопорушення мають ознаку суспільної шкідливості. Інша точка зору, яка, на 

наш погляд, є більш обґрунтованою, виходить з єдності соціальної природи всіх 

правопорушень – їх суспільної небезпечності. Відмінність між злочинами і 

іншим правопорушеннями визначається за ступенем суспільної небезпечності. 

Специфіка злочину в підвищеному ступені суспільної небезпечності. Причому 

ступінь суспільної небезпечності виступає своєрідним сукупним критерієм, 

який включає в себе і цінність об’єкта охорони, і розмір завданої шкоди, і 

форму вини, і інші суб’єктивні і об’єктивні ознаки. 

Отже, як слушно зазначає П.С. Матишевський, злочини на відміну від 

інших правопорушень мають такі ознаки: вони заборонені кримінальним 

законом під загрозою покарання з боку суду від імені держави, (кримінально 

краний характер правопорушення – сутність злочинного діяння), і мають 

високий ступінь суспільної небезпечності. 

До інших правопорушень поряд зі злочинами, відносяться цивільно-

правові делікти, дисциплінарні та адміністративні правопорушення. Так, 

цивільно-правові делікти слід відрізняти від злочинів в сфері економіки (проти 

власності і у сфері економічної діяльності), адже всі вони пов’язані із 

завданням майнової шкоди. Дисциплінарні проступки межують з посадовими 

та військовими злочинами. Адміністративні правопорушення, як і суміжні з 

ними злочини, завдають шкоду порядку управління, суспільній безпеці та 

правопорядку, екології. Всі ці правопорушення є небезпечними для суспільства, 

держави, особи, але ступінь їх суспільної небезпеки, як зауважує М.Г. Кадніков, 

залежить від кількісних і якісних змін]. 

Злочин слід також відмежовувати від аморальних вчинків, які в деяких 

випадках служать орієнтиром для законодавця щодо криміналізації та 

декриміналізації злочинних діянь. Щодо співвідношення понять злочину і 

аморального вчинку слід керуватися тезою, що кожний злочин є аморальним 

вчинком, але не кожен аморальний вчинок є злочином.  

 

Висновок до питання. 

Історія розвитку науки знає три види визначення поняття злочину, яке 

залежало від того якій, соціальній чи правовій характеристиці віддавалась 



перевага в той чи інший період історичного розвитку: формальне, матеріальне 

та формально-матеріальне. 

Формальне визначення відтворює юридичну природу злочину: злочином 

визнається таке діяння, яке передбачається законом і є кримінально каране. 

Матеріальне визначення вирізняє лише соціальну сутність злочину, протиріччя 

певним соціальним цінностям, тобто його суспільну небезпечність. Формально-

матеріальне визначення поєднує в собі соціальну і юридичну характеристику 

злочину. КК України в ст. 11 дає саме таке визначення злочину: „Злочином є 

передбачене цим Кодексом суспільно-небезпечне винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину‖.  

 

2. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

За своєю соціальною сутністю злочин, крім об'єктивних і суб'єктивних 

властивостей інших вчинків, є ще й посяганням на соціальні цінності, які 

визнаються в суспільстві найважливішими і знаходяться під охороною закону 

про кримінальну відповідальність. Злочин завжди посягає на інтереси розвитку 

суспільства, які і виступають критерієм визначення суспільної небезпечності 

людської поведінки. Тому злочин – це завжди акт антисоціальної поведінки. 

У зв'язку з тим, що суспільство весь час знаходиться у стані своєї зміни, 

як правило у стані розвитку, хоча нерідко історія відкидала суспільство у 

своєму розвитку у минуле, інтереси і суспільні цінності теж з певним часом 

видозмінюються, що у свою чергу тягне зміну й системи критеріїв оцінки 

суспільних цінностей, а також визначення які діяння визнаються злочинами та і 

саме визначення поняття ―злочин‖. Саме з процесом зміни суспільства тісно 

пов'язаний процес встановлення кримінальної протиправності - криміналізації 

та декриміналізації. 

Криміналізація - законодавче визнання певних діянь злочинними та 

караними, тобто встановлення за їх вчинення кримінальної відповідальності та 

покарання. 

Так, наприклад, з появою та поширенням комп'ютерних мереж і появою 

суспільно небезпечних і шкідливих діянь з їх використанням потягло 

включення до КК Розділу XVI "Злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж". 

Підстава криміналізації – відповідний ступінь та характер діяння, що 

здатне заподіювати шкоду охоронюваним інтересам. 

Приводи до криміналізації: 

1. необхідність виконання зобов'язань по міжнародним договорам, 

ратифікованим Україною. 

(Із збільшенням у світі випадків вчинення терористичних актів виникла 

необхідність закріпити в КК кримінальну відповідальність за це злочинне 

діяння у ст. 258 КК; торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 

(ст.. 149)) 

2. необхідність створення правових механізмів реального захисту прав та 

свобод людини як головного обов’язку держави. 



(незаконне проведення дослідів над людиною ст.. 142, примушування до 

участі у страйку або перешкоджання участі у страйку ст.. 174) 

3.необхідність забезпечення реалізації положень законів України  

Умови криміналізації. 

Так, на початку 80-х років приватна підприємницька діяльність була 

заборонена і в КК 1960 року була ст. 150, в якій передбачалася кримінальна 

відповідальність за цей злочин. Із формуванням нових економічних відносин в 

Україні дію даної статті було скасовано і введено нові (ст. 148-148
8
 КК), які 

передбачали кримінальну відповідальність за порушення встановленого 

порядку заняття підприємницькою діяльністю, незаконні фінансові операції у 

цій сфері, ухилення від сплати податків тощо. У 2001 році було встановлено 

кримінальну відповідальність за порушення порядку зайняття 

підприємницькою діяльністю (ст.. 202 КК) та зайняття забороненими видами 

підприємницької діяльності (ст.. 203 КК), а в 2012 році ці діяння були 

декриміналізовані.  

Декриміналізація - виключення діянь з числа кримінально караних, тобто 

скасування за їх вчинення кримінальної відповідальності. 

Причини переоцінки необхідності заборонності тих чи інших діянь в 

кримінальному законі та їх караності, що призводять до декриміналізації, 

досить різноманітні. Але, аналіз виключення з Кримінального кодексу 

кримінально-правових заборон за останні роки дозволяє виділити такі причини 

декриміналізації: 

1) переконання в неефективності боротьби з тими чи іншими діяннями 

кримінально-правовими засобами; 

2) принципова зміна характеру суспільних відносин, які раніше 

перебували під охороною кримінального закону; 

3) зміна уявлень щодо ступеня суспільної небезпечності діяння та його 

загальноприйнятої моральної оцінки; 

4) виконання державою міжнародно-правових зобов'язань щодо охорони 

прав людини. 

 

Висновок до питання. 

Криміналізація - законодавче визнання певних діянь злочинними та 

караними, тобто встановлення за їх вчинення кримінальної відповідальності та 

покарання. Декриміналізація - виключення діянь з числа кримінально караних, 

тобто скасування за їх вчинення кримінальної відповідальності. 

Причини переоцінки необхідності заборонності тих чи інших діянь в 

кримінальному законі та їх караності, що призводять до декриміналізації, 

досить різноманітні. 

 

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ 

З моменту прийняття та вступу у дію першого Кримінального кодексу 

незалежної України розпочалася робота із забезпечення правильного його 

розуміння, справедливого застосування та подальшого вдосконалення. У 

порівнянні зі старим новий Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 

року змінив значну кількість кримінально-правових інститутів, одночасно 



з’явилася низка істотно нових загальних положень закону про кримінальну 

відповідальність. Серед них особливу увагу привертає вирішення питання про 

класифікацію злочинів.  

Враховуючи логічну природу права і формальну визначеність правових 

норм, відправними моментами для правової класифікації є її логічні та логіко-

правові особливості. У логіці класифікація розглядається як розподіл предметів 

на взаємопов’язані класи відповідно до найбільш істотних ознак, притаманних 

предметам даного виду і які відрізняють їх від предметів інших видів.  

Наука кримінального права під класифікацією злочинів розуміє поділ їх 

на групи залежно від того чи іншого критерію. При цьому зазначається, що 

злочини відрізняються між собою як внутрішніми ознаками (мається на увазі їх 

зміст – охоронювані кримінальним законом об’єкти посягання, способи 

вчинення злочинів, суспільна небезпечність, вина особи), так і зовнішніми, 

тобто встановленим законом покаранням і його розміром.  

Так, у кримінальному праві класифікація злочинів може проводитись за 

різними підставами: за ознаками та видами об’єкту злочинів, за формами вини, 

за мотивами вчинення, за ознаками суб’єкта злочину, залежно від ступеня 

завершеності злочинної діяльності, за ступенем тяжкості наслідків і за іншими 

підставами. 

Групуючи вказані підстави класифікації та беручи до уваги її логічні 

передумови, М.І. Загородніков виділяв два види класифікації злочинів – 

природну і штучну. Природну розглядав як класифікацію, в основу якої 

покладено істотну ознаку, тобто ступінь суспільної небезпеки злочинів як 

головну матеріальну ознаку злочину. Штучними науковець називав 

класифікації злочинів в залежності від ознак та елементів складу злочину, тобто 

за ознаками об’єкту, об’єктивної сторони, суб’єкту та суб’єктивної сторони 

злочинів. Такі класифікації нерозривно пов’язані з так званою природною 

класифікацією і виступають як додаткові по відношенню до першої, яка є 

основною. Вони дозволяють уточнити юридичний і соціальний зміст 

відповідних суспільно-небезпечних діянь, поглибити наше уявлення про їх 

взаємозв’язок і можуть бути використані для кваліфікації злочинів, 

відмежування їх від суміжних складів та для призначення покарання.  

Відповідно до ст.. 12 КК України, залежно  від  ступеня  тяжкості  

злочини  поділяються   на злочини невеликої тяжкості,  середньої тяжкості, 

тяжкі та особливо тяжкі. Злочином невеликої тяжкості є злочин,  за який 

передбачене покарання  у  виді позбавлення волі на строк не більше двох років, 

або інше,  більш м'яке покарання за винятком основного покарання у виді 

штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. Злочином середньої тяжкості є злочин,  за який передбачене основне  

покарання  у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або позбавлення  волі на строк не більше п'яти 

років. Тяжким  злочином  є  злочин,  за  який передбачене основне покарання у 

виді штрафу в розмірі не більше двадцяти  п'яти  тисяч неоподатковуваних  

мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти 

років. Особливо тяжким злочином є  злочин,  за  який  передбачене основне  

покарання  у  виді  штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч 



неоподатковуваних мінімумів  доходів  громадян,  позбавлення волі на строк 

понад десять років або довічного позбавлення волі. Ступінь  тяжкості  злочину,  

за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді  штрафу  та  

позбавлення  волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді 

позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин. 

Зазначимо, що дотепер питання класифікації злочинів в кримінальному 

законодавстві було вирішене лише наполовину. КК Української РСР, що був 

прийнятий у 1960 році, хоча й змінювався та доповнювався в останні роки, але 

в цілому мав серйозні вади, не відповідаючи сучасній теорії кримінального 

права. Так, Кримінальний кодекс 1960 р. виділяв тяжкі злочини (ст. 7-1) і 

злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки (ст. 51), в свою 

чергу це змушувало законодавця постійно вносити зміни та доповнення до 

переліку тяжких злочинів (ст. 7-1), злочинів, при вчиненні яких не 

застосовується умовно-дострокове звільнення від покарання, заміна покарання 

більш м’яким (ст. 52-1), злочинів, при вчиненні яких умовно-дострокове 

звільнення від покарання і заміна покарання більш м’яким може бути 

застосовано після фактичного відбуття не менше визначеної частки 

призначеного строку покарання (ст. 52 КК УРСР 1960 р.) та інші. В 

Кримінальному кодексі України 2001 р., на відміну від Кримінального кодексу 

1960 року визначене поняття не лише тяжкого злочину, а злочинів усіх ступенів 

тяжкості, при цьому замість переліку тяжких злочинів, як це було в КК 1960 р., 

ступінь тяжкості злочинів визначається залежно від самого суворого покарання, 

встановленого за нього статтею Особливої частини КК.  

Значення класифікації злочинів. 

Майже всі інститути як Загальної, так  і Особливої частини КК 

нерозривно пов’язані з класифікацією злочинів. Віднесення злочинів до певної 

класифікаційної категорії впливає на низку факторів:  

є основою встановлення відповідної санкції при криміналізації діяння; 

- є основою визначення підстав і правових умов застосування тих чи 

інших інститутів кримінального права. 

- дозволяє визначити наявність обставин, що виключають злочинність 

діяння (наприклад, виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації і 

вчинення у складі такої групи тяжкого чи особливо тяжкого злочину); 

- дозволяє визначити підстави застосування додаткових покарань 

(позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного 

класу, конфіскації майна, штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю); 

- дозволяє вирішувати питання про призначення покарання більш м'якого, 

ніж це передбачено санкцією статті Особливої частини (при незакінченому 

злочині, при наявності пом'якшуючих обставин), або навпаки, посилювати 

відповідальність і покарання (при сукупності злочинів, при сукупності вироків, 

при наявності обтяжуючих обставин); 

- є обов'язковим моментом для встановлення підстав для визначення 

строків погашення судимості; 



- є підставою для застосування різних видів і термінів покарань щодо 

неповнолітніх; 

- є підставою для визначення виду режиму установи виконання покарань 

при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі; 

- є підставою для застосування амністії; 

- надає можливість розірвання шлюбу з ініціативи особи, яка перебуває у 

шлюбі із засудженим (при позбавленні волі терміном 3 і більше років без згоди 

засудженого); 

- дає підстави застосування до засудженого після відбуття покарання у 

вигляді позбавлення волі адміністративного нагляду. 

Крім того, класифікація злочинів має значення для вирішення низки 

питань в інших, окрім кримінального, законодавствах України.  

В основу інших класифікацій злочинів (поряд з універсальною 

законодавчою класифікацією злочинів за ступенем їх тяжкості як виразником 

ступеня суспільної небезпечності злочину) можуть бути покладені наступні 

критерії, які ми групуємо в такі великі групи:  

І. Об’єкт посягання: 1) загальний об’єкт посягання; 2) родовий об’єкт 

посягання; 3) безпосередній об’єкт посягання: а) основний (головний) об’єкт; б) 

додатковий об’єкт: - необхідний (обов’язковий); - факультативний 

(необов’язковий); 4) наявність предмета злочину.  

ІІ. Ознаки об’єктивної сторони складу злочину: 1) характер суспільно 

небезпечних наслідків; 2) наявність потерпілого; 3) характеристика 

потерпілого; 4) роль потерпілого в обвинуваченні; 5) момент закінчення 

злочину; 6) місце злочину: а) територіальна поширеність злочинів; б) країна, на 

території якої вони вчинені; в) їх міжнародне визнання саме як злочину; 7) час; 

8) обстановка; 9) спосіб; 10) знаряддя; 11) засоби вчинення злочину.  

ІІІ. Ознаки суб’єкта вчинення злочину: 1) громадянство; 2) службове 

становище; 3) родинні відносини; 4) фах; 5) стосунок до військової служби; 6) 

певна діяльність; 7) певне становище; 8) множинність учасників злочину.  

ІV. Ознаки суб’єктивної сторони складу злочину: 1) вина особи, яка 

вчинила злочин; 2) стадія вчинення умисного злочину; 3) мета злочину; 4) 

мотив; 5) емоційний стан особи яка вчинила злочин.  

V. Вид складу злочину: 1) ступінь суспільної небезпеки; 2) спосіб 

описування ознак складів злочину в КК; 3) особливості конструкції особливої 

сторони злочину. 

Проблеми законодавчої класифікації 

Класифікація злочинів в ст. 12 нового Кримінального кодексу була 

проведена лише за одним критерієм – ступенем тяжкості злочинів, при цьому 

характер суспільної небезпеки не був взятий до уваги. Разом з тим, саме він 

виступає критерієм розподілу злочинів в Особливій частині КК по розділах.  

Так, М.І. Хавронюк, провівши математичний аналіз груп злочинів, 

об’єднаних у розділи Особливої частини КК, залежно від ступеня їх тяжкості у 

цілому дійшов до цікавого висновку, що найбільш тяжкими у цілому є злочини 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, злочини проти 

основ національної безпеки України і військові злочини, а найменш тяжкими у 

цілому – злочини проти довкілля, проти виборчих, трудових, інших особистих 



прав і свобод людини і громадянина, злочини у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 

мереж. Як бачимо, пріоритетними родовими об’єктами кримінально-правового 

захисту є мир, безпека людства і міжнародний правопорядок, основи 

національної безпеки України, військовий правопорядок, тоді як життя, 

здоров’я людини, її честь, гідність, недоторканість та безпека, проголошені ст. 

3 Конституції України найвищою соціальною цінністю, посідають в даному 

переліку не перші місця.  

Класифікація злочинів у новому Кримінальному кодексі за одним 

критерієм без врахування форми вини призвела до того, що особливо тяжкими, 

тяжкими злочинами, злочинами середньої та невеликої тяжкості можуть бути 

як умисні, так і необережні злочини, адже в ст. 12 КК відсутнє посилання, до 

якої групи за ступенем тяжкості можуть відноситись необережні злочини. 

Про неоднозначність і спірність питання класифікації злочинів без 

урахування форми вини свідчить історія прийняття Кримінального кодексу, 

кількість пропозицій та дискусій, що відбувалися в Верховній Раді під час 

обговорення ст. 12 ―Класифікація злочинів‖. Так, в тексті проекту КК, поданого 

Кабінетом Міністрів України і редагованого Комітетом Верховної Ради з 

питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією і комітетом з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який був прийнятий в 

першому читанні, класифікація злочинів була проведена із урахуванням 

суб’єктивної сторони злочинів – вини в формі умислу чи необережності. Так, 

злочинами невеликої тяжкості пропонувалося визнати умисні злочини, за які 

законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 

двох років або інше, м’якше покарання, та необережні злочини, за які законом 

передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше трьох років 

або інше, м’якше покарання. Злочинами середньої тяжкості відповідно мали 

стати умисні злочини, за які законом передбачене покарання у виді позбавлення 

волі на строк не більше п’яти років, та необережні злочини, за які законом 

передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше восьми 

років. Тяжкими злочинами пропонувалося назвати умисні злочини, за які 

законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше 

десяти років, та необережні злочини, за які законом передбачене покарання у 

виді позбавлення волі на строк понад вісім років. Особливо тяжкими злочинами 

мали бути лише умисні злочини, за які законом передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі. В 

наступних читання така редакція ст. 12 зникла, але група народних депутатів 

все-таки наполягали на поверненні до вищенаведеної класифікації під час 

розгляду даної статті в третьому читанні.  

Цікаво, що в ст. 15 Кримінального кодексу РФ ―Категорії злочинів‖, яка є 

досить схожою на ст. 12 КК України, класифікація злочинів проведена з 

частковим урахуванням форми вини, адже відповідно до ст. 15 КК РФ 

злочинами невеликої тяжкості, середньої тяжкості та тяжкими одночасно 

можуть бути як умисні, так і необережні злочини, але межа покарання для 

злочинів кожної з названих класифікаційних груп є однаковою для умисних і 

необережних злочинів: для злочинів невеликої тяжкості – позбавлення волі на 



строк не більше двох років, для злочинів середньої тяжкості – позбавлення волі 

на строк не більше п’яти років, для тяжких злочинів - позбавлення волі на строк 

не більше десяти років. На відміну від КК України, КК РФ особливо тяжкими 

злочинами називає лише умисні діяння, за вчинення яких передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років або більш 

суворе покарання. 

В ст. 12 КК відсутня також класифікація за іншими ознаками 

суб’єктивної сторони, а також за іншими, вже згадуваними ознаками, що мають 

істотне значення для кваліфікації діяння.  

Водночас чинний Кримінальний кодекс України називає інші, окрім 

зазначених в ст. 12, категорії злочинів: особливо тяжкий злочин проти прав та 

свобод громадян України або інтересів України (ст. 8), особливо тяжкий 

злочин, вчинений умисно і поєднаний з насильством над потерпілим; тяжкий 

злочин, вчинений умисно і пов’язаний з спричиненням тяжкого тілесного 

ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких 

наслідків (ч. 2 ст. 43), вперше вчинений злочин невеликої тяжкості (ст. 45, 46, 

48), вперше вчинений злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо особа, яка 

вчинила злочин, щиро покаялася (ст. 47), злочин проти миру та безпеки 

людства (ч. 5 ст. 49), тяжкий та особливо тяжкий корисливий злочин (ч. 2 ст. 

59), умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин (ч. 2 ст. 70 ), необережний 

тяжкий злочин, необережний особливо тяжкий злочин (ч. 3 ст. 81), умисний 

злочин, вчинений протягом невідбутої частини покарання (ч. 4 ст. 82), 

вчинений повторно злочин невеликої тяжкості; особливо тяжкий злочин, 

поєднаний з умисним позбавленням життя людини (ч. 3 ст. 102 КК України) 

тощо. 

 

Висновок до питання. 

Наука кримінального права під класифікацією злочинів розуміє поділ їх 

на групи залежно від того чи іншого критерію. При цьому зазначається, що 

злочини відрізняються між собою як внутрішніми ознаками (мається на увазі їх 

зміст – охоронювані кримінальним законом об’єкти посягання, способи 

вчинення злочинів, суспільна небезпечність, вина особи), так і зовнішніми, 

тобто встановленим законом покаранням і його розміром.  

Так, у кримінальному праві класифікація злочинів може проводитись за 

різними підставами: за ознаками та видами об’єкту злочинів, за формами вини, 

за мотивами вчинення, за ознаками суб’єкта злочину, залежно від ступеня 

завершеності злочинної діяльності, за ступенем тяжкості наслідків і за іншими 

підставами. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 В цій лекції ми розглянули з вами поняття злочину - основної 

правової категорії, яка розглядається в кримінальному праві і з'ясували, що 

злочином визнається протиправне, тобто, передбачене Кримінальним кодексом 

України суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), вчинене 

суб'єктом злочину. 



Будь-який злочин обов’язково має такі ознаки, як протиправність 

(передбаченість в якості кримінально-правової заборони певних видів 

поведінки), суспільна небезпечність (полягає у спричиненні шкоди або 

створенні загрози спричинення шкоди об’єкту кримінально-правової охорони) 

винність (наявність певної форми та виду вини при вчиненні злочину), 

караність (наявність в кримінальному законі санкцій, в яких визначені види, 

розміри, строки кримінальних покарань за вчинення злочину) та вчинення їх 

суб’єктом злочину (фізична осудна особа, яка досягла віку, з якого може 

наступати кримінальна відповідальність за вчинене ним суспільно небезпечне 

діяння). 

Ми дійшли висновку, що ґрунтуючись на матеріальному визначенні 

злочину, як суспільно небезпечної дії чи бездіяльності, вияв умислу не може 

визнаватися стадією розвитку злочину. 

Злочин, як і будь-яка інша поведінка особи, має певні етапи (стадії), які 

істотно впливають на вирішення питання про кримінальну відповідальність і 

тому закріплюються в КК. Існують наступні стадії вчинення злочину: готування 

до злочину, замах на злочин та закінчений злочин.  

При розслідування кримінальних справ ви, як майбутні працівники 

слідчих та оперативних підрозділів ОВС повинні обов'язково з'ясовувати, на 

якому етапі здійснення злочинних намірів було викрито особу, щоб вірно 

визначити наявність або відсутність підстав для її кримінальної 

відповідальності, а також на підставі яких саме норм Кримінального кодексу 

України повинна наступати кримінальна відповідальність для такої особи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Вступ. 

1. Поняття і значення складу злочину.  

2. Структура (елементи) складу злочину та ознаки, що його 

характеризують. 

3. Види складів злочину. 

Висновки. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Визначити системне викладення основних теоретичних положень про 

склад злочину та об’єкт злочину, ознак, які їх характеризують, та розкрити їх 

значення для кваліфікації злочинів, допомогти студентам у з’ясуванні питань 

лекції під час самостійної підготовки. 

 

ВСТУП 

 

У відповідності до ч. 1 ст. 2 КК кримінальній відповідальності підлягає 

лише особа, яка вчинила суспільно небезпечне посягання, яке містить склад 

злочину, передбаченого цим Кодексом. Тобто для вирішення питання про 

наявність підстав для притягнення особи до кримінальної відповідальності за 

вчинене суспільно небезпечне діяння належить встановити наявність або 

відсутність в її діях складу злочину. Тільки у разі встановлення відповіді на 

вказане питання буде встановлено підґрунтя для його вирішення у суворій 

відповідності до закону, бо його вирішення за аналогією або за відсутності усіх 

необхідних ознак у кримінальному праві неприпустимо (4 ст. 3 КК). 

Що таке склад злочину, його елементи та ознаки, види? Відповідь на ці 

питання розробила наука кримінального права, та закріпита у положеннях 

законодавства про кримінальну відповідальність. 

 

1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ. 

 

Склад злочину — це сукупність встановлених у кримінальному законі 

юридичних ознак (об'єктивних і суб'єктивних), що визначають вчинене 

суспільно небезпечне діяння як злочинне. З цього визначення випливає, що 

визнання того чи іншого суспільно небезпечного діяння злочином є виключним 

правом законодавця, тобто Верховної Ради України. Саме тут одержує свою 

реалізацію принцип: «Немає злочину без вказівки на те в кримінальному 

законі». З іншого боку, у чинному законодавстві міститься вичерпний перелік 

тих суспільно небезпечних діянь, які у даний момент визначені як злочинні. 

Отже, для того, щоб будь-яке суспільно небезпечне діяння, що зустрічається в 

реальному житті, набуло статусу злочину, необхідно, щоб діяння даного виду 

були визначені законодавцем як злочинні. Тільки за такі суспільно небезпечні 

діяння людина може бути притягнута до кримінальної відповідальності і їй 

може бути призначене кримінальне покарання. Відступ від цієї вимоги може 

призвести на практиці до порушень законності й обмеження прав громадян. 

Тільки законодавець у нормах закону за допомогою закріплення 

відповідних об'єктивних і суб'єктивних ознак визначає, які з вчинених 

суспільно небезпечних діянь є злочинами. Причому законодавець не в змозі (та 

у цьому і немає необхідності) виділити і нормативно закріпити всю сукупність 



ознак конкретного злочину. Будь-який конкретний злочин (вбивство, крадіжка, 

хуліганство) мають безліч ознак. Чимало з них взагалі не мають 

безпосереднього відношення до розв'язання питання про злочинність і 

караність діяння. Тому законодавець виділяє з усієї сукупності ознак, які 

характеризують той чи інший злочин, найбільш важливі, значущі й 

найтиповіші, що однаково притаманні всім злочинам даного виду. 

Отже, обсяг ознак, що характеризують конкретно вчинений злочин, 

значно ширше за обсяг тих юридичне значущих ознак, що визначають 

суспільно небезпечні діяння певного виду як злочинні. В той же час склад 

злочину виступає і як більш широке поняття, бо він містить характеристику не 

одного конкретного злочину, а всіх злочинів даного виду. Тому при 

встановленні ознак складу в конкретно вчиненому злочині потрібно йти не 

шляхом їх ототожнення, а через їх виявлення у вчиненому діянні і зіставлення з 

ознаками (елементами) видового поняття складу злочину, закріпленого в 

кримінальному законі. 

Формулюючи ознаки конкретного складу злочину, законодавець завжди 

виходить з тих закріплених у нормах Загальної частини КК ознак злочину, що 

мають загальний характер і входять до складу будь-якого злочину. Наприклад, 

при цьому завжди враховуються закріплені у статтях 18, 19 і 22 вимоги до 

суб'єкта злочину (фізична, осудна особа, яка досягла визначеного в законі віку). 

Тому вже при конструюванні конкретних кримінально-правових норм немає 

необхідності кожного разу вказувати на вимоги до загальної характеристики 

суб'єкта злочину. Так само, як немає необхідності в кожній статті КК 

розкривати зміст умислу і необережності, оскільки зміст цих понять 

закріплений у статтях 24 і 25 КК. 

Найчастіше в конкретній кримінально-правовій нормі найбільш повно 

законодавцем закріплюються ознаки об'єктивної сторони. Це викликано тим, 

що вони в більшості випадків індивідуальні і притаманні тільки цим злочинам. 

Слід мати на увазі й те, що в кримінально-правовій нормі закріплюються 

вказані ознаки з урахуванням дій виконавця в закінченому злочині. 

Відображати ж у конкретній нормі особливості цих злочинів з урахуванням 

стадій вчинення злочину і різної ролі у ньому всіх співучасників немає 

необхідності, адже ці особливості, у свою чергу, мають загальний, типовий для 

всіх злочинів характер і тому закріплені в Загальній частині КК у статтях 13-16, 

26-28 КК. 

Таким чином, у нормах Загальної частини містяться лише ті об'єктивні і 

суб'єктивні ознаки складу, що притаманні усім злочинам або багатьом з них. 

Саме ці ознаки в поєднанні з ознаками, описаними в конкретних нормах 

Особливої частини, і утворюють склад конкретного вчиненого злочину. 

Важливо зазначити і те, що склад злочину — це реально існуюча система 

ознак, а не плід людської фантазії або просто вигадка. А якщо це об'єктивна 

реальність, то її можна пізнати і використати в практичній діяльності. 

Звичайно, коли ми говоримо, що всі ознаки будь-якого складу включені в 

той чи інший кримінальний закон, то при цьому враховується, що ці ознаки 

зовні не завжди очевидні, бо вони певною мірою формалізовані і у самому 



тексті закону можуть зазначатися як безпосередньо, так і через систему 

юридичних понять і категорій. 

Так, у ст. 185 КК досить докладно закріплені ознаки складу крадіжки, як 

таємного викрадення чужого майна. Тут зазначений предмет посягання (чуже 

майно), описаний характер дії (таємне викрадення), але в той же час нічого не 

говориться про суб'єкта злочину, форму вини й інші ознаки цього складу. Усі ці 

ознаки мають загальний характер і тому закріплені в нормах Загальної частини, 

до яких і потрібно звертатися. Наприклад, зі змісту статей 18, 19 і 22 випливає, 

що суб'єктом крадіжки може бути лише осудна особа, якій до вчинення злочину 

виповнилося чотирнадцять років. Порівняльний же аналіз статей 24 і 185 

показує, що крадіжка як діяння, свідоме і спрямоване на отримання наживи, 

може бути вчинена лише з прямим умислом. Визнаючи місце розташування ст. 

185 у системі Особливої частини (глава VI «Злочини проти власності»), слід 

зробити висновок, що об'єктом крадіжки є відносини власності. 

Склад злочину необхідно відмежовувати від самого злочину, тому що 

вони не співпадають, а лише співвідносяться як явище (конкретний злочин) і 

юридичне поняття про нього (склад конкретного виду злочину). Злочин — це 

конкретне суспільно небезпечне діяння (наприклад, крадіжка, вчинена І. 17 

січня 2001 р., з магазину села К.), вчинене у певній обстановці, у певний час і у 

певному місці, що відрізняється безліччю особливостей від всіх інших злочинів 

даного виду (наприклад, крадіжка, вчинена вперше, шляхом обману, була 

усунута охорона, запори знищені тощо). Тому цей злочин відрізняється 

безліччю властивих йому індивідуальних ознак від всіх інших крадіжок. 

Склад же злочину являє собою юридичне поняття про злочини певного 

виду (склад крадіжки, вбивства, зґвалтування, грабежу і т.д.), у якому об'єднані 

найбільш істотні, найбільш типові й універсальні їхні ознаки. Тому, наприклад, 

крадіжки, вчинені різними особами, завжди відрізняються тією чи іншою мірою 

одна від одної своїми особливостями, але склади вчинених ними злочинів 

тотожні, однакові. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що обсяг ознак злочину і 

складу злочину різний. З одного боку, обсяг ознак злочину є ширшим за обсяг 

ознак складу, тому що останній містить у собі лише найбільш загальні, 

типізовані, тобто властиві усім злочинам даного виду, ознаки. З іншого боку, 

склад злочину є ширшим за кожний конкретний злочин, тому що він містить у 

собі ознаки не одного конкретного злочину, а ознаки всіх злочинів даного виду. 

Поряд зі складом конкретного злочину в теорії кримінального права 

виділяють загальне поняття складу злочину. Вчення про загальне поняття 

складу злочину ґрунтується на теоретичному узагальненні типізованих ознак, 

властивих всій сукупності складів конкретних злочинів. Отже, це не 

законодавче, а теоретичне поняття. У ньому узагальнені ознаки, що 

характеризують об'єктивні і суб'єктивні ознаки всіх складів злочинів, 

передбачених чинним кримінальним законодавством. 

Різним є практичне призначення загального і конкретного складів 

злочинів. Загальне поняття складу злочину, як наукова абстракція, є засобом 

пізнання конкретних складів, містить рекомендації з їх конструювання, 

дозволяє здійснювати їх наукову класифікацію. Конкретний же склад злочину 



містить всі описані в законі ознаки певного виду злочинів. Тому встановлення 

цих ознак у суспільно небезпечних діях особи свідчить про те, що нею 

вчинений злочин. 

 

Висновок до питання. 

 

Таким чином, можемо зробити наступні висновки:  

1) склад злочину являє собою певну сукупність об'єктивних і 

суб'єктивних ознак, що визначають конкретне суспільно небезпечне діяння як 

злочинне; 

2) тільки в кримінальному законі встановлюється сукупність зазначених 

ознак; 

3) перелік складів злочинів, передбачених законом, є вичерпним; 

4) тільки у складі злочину визначається характер та обсяг 

відповідальності за вчинений злочин. 

У науці кримінального права вчення про склад посідає особливе місце. Це 

пояснюється як його значущістю для вирішення питань про злочинність або не 

злочинність діяння, правильної кваліфікації вчиненого і точного застосування 

закону, так і тим, що в рамках самого вчення про склад вивчаються і 

розвиваються всі основні інститути кримінального права. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК «підставою кримінальної відповідальності є 

вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого цим Кодексом». У цій нормі визначається найважливіше 

значення складу злочину для законності й обґрунтованості кримінальної 

відповідальності: тільки сукупність усіх передбачених законом ознак складу (і 

ніякі інші обставини) може бути підставою кримінальної відповідальності. 

Таким чином, склад злочину є єдиною і достатньою підставою кримінальної 

відповідальності: встановлення його ознак у конкретному суспільно 

небезпечному діянні особи означає, що є все необхідне для кримінальної 

відповідальності. 

Тим самим склад злочину визначає і межі розслідування, тому що 

основним завданням слідства саме і є встановлення об'єктивних і суб'єктивних 

ознак складу злочину. 

Важливе значення складу злочину виявляється і в тому, що він дозволяє 

провести, по-перше, чітке розмежування між злочином і провиною, тобто 

незлочинним суспільно небезпечним діянням; по-друге, відмежувати один 

злочин від будь-якого іншого (наприклад, крадіжку від грабежу, зловживання 

владою або службовим становищем від перевищення влади або службових 

повноважень). 

У законодавчій практиці за допомогою складу здійснюється 

криміналізація (декриміналізація) суспільно небезпечних діянь. Тому склад 

злочину, як і вчення про нього, утворює той інструмент, за допомогою якого 

законодавець і здійснює кримінальну політику в галузі криміналізації діянь. 

 

2. СТРУКТУРА (ЕЛЕМЕНТИ) СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ТА ОЗНАКИ, 

ЩО ЙОГО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ. 



 

У кожному складі злочину виділяють його елементи. Ними є: об'єкт 

злочину, об'єктивна сторона злочину (їх сукупність називають об'єктивними 

ознаками складу), суб'єкт і суб'єктивна сторона злочину (вони в сукупності 

називаються суб'єктивними ознаками складу). У своїй єдності ці об'єктивні і 

суб'єктивні ознаки й утворюють склад злочину. 

Об'єкт злочину — це те, на що завжди посягає злочин і чому він завжди 

заподіює певної шкоди. Це ті суспільні відносини, що охороняються 

кримінальним законом. 

Об'єктивна сторона — зовнішня сторона діяння, яка виражається у 

вчиненні передбаченого законом діяння (дії чи бездіяльності), що заподіює чи 

створює загрозу заподіяння шкоди об'єкту злочину. 

Обов'язковими (необхідними) ознаками об'єктивної сторони як елемента 

складу злочину є: діяння (дія чи бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки і 

причинний зв'язок. Тому у злочинах із так званим матеріальним складом має 

бути встановлений причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) і суспільно 

небезпечним наслідком, що настав. 

Суб'єкт злочину — це особа, яка вчиняє злочин. Відповідно до ст. 18 

―суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочину віці, з якого 

відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність‖. 

Тому юридичні особи (підприємства, організації, установи, політичні 

партії, громадські організації і т.д.) не можуть бути суб'єктами злочинів. 

Неприпустимою є колективна відповідальність за вчинені окремими особами 

злочини. 

Відповідно до ст. 19 КК суб'єктом може бути тільки осудна особа, тобто 

така, яка під час вчинення передбаченого кодексом діяння, могла 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Тому особа, яка під час 

вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності, тобто 

не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок 

хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної 

діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки (ч. 2 ст. 19), не 

підлягає кримінальній відповідальності. 

У частині 1 ст. 22 КК встановлюється, що кримінальна відповідальність 

за загальним правилом настає з 16 років, а за окремі злочини, вичерпний 

перелік яких передбачений у ч. 2 ст. 22 (наприклад, вбивство, розбій, 

зґвалтування), відповідальність встановлюється з 14 років. 

Суб'єктивна сторона — це внутрішня сторона злочину, бо вона включає 

ті психічні процеси, що характеризують свідомість і волю особи в момент 

вчинення злочину. Ознаками суб'єктивної сторони, як елементу складу, є вина, 

мотив і мета злочину. Обов'язковою (необхідною) основною ознакою 

суб'єктивної сторони будь-якого складу злочину є вина особи. Відповідно до ст. 

23 КК виною є «психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, 

передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або 

необережності». При відсутності вини особи немає і складу злочину, навіть 

якщо в результаті її дії (бездіяльності) настали передбачені законом суспільно 

небезпечні наслідки. У цьому положенні відображається найважливіший 



принцип — принцип суб'єктивного ставлення у вину, закріплений у ст. 62 

Конституції України. 

Стаття 24 КК передбачає умисел і його види — прямий і непрямий. При 

прямому умислі особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого 

діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і 

бажала їх настання. При непрямому умислі особа усвідомлювала суспільно 

небезпечний характер свого діяння (дії чи бездіяльності), передбачала його 

суспільно небезпечні наслідки і хоча не бажала, але свідомо припускала 

настання цих наслідків. 

Стаття 25 КК передбачає необережність та її види: злочинну 

самовпевненість і злочинну недбалість. Злочинна самовпевненість виражається 

в тому, що особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних 

наслідків свого діяння (дії чи бездіяльності), але легковажно розраховувала на 

їх відвернення. Злочинна недбалість має місце там, де особа не передбачала 

можливості настання суспільно небезпечних наслідків, хоча повинна була і 

могла їх передбачати. 

Кожний з розглянутих елементів складу має певну сукупність ознак:  

Залежно від їхньої ролі в характеристиці загального поняття складу ці 

ознаки поділяються на обов'язкові і факультативні. Обов'язкові — це ті ознаки, 

які притаманні будь-якому складу злочину, без яких взагалі немає складу 

злочину. Факультативними визнаються ті ознаки, що не є обов'язковими для 

всіх складів злочинів і в різних складах можуть відігравати різну роль. До таких 

ознак слід віднести час, місце, обстановку і спосіб вчинення злочину 

(характеризують об'єктивну сторону), мотив і мету (характеризують 

суб'єктивну сторону), а також ознаки спеціального суб'єкта злочину і деякі 

інші. Наведений поділ ознак складу на обов'язкові і факультативні має важливе 

значення, тому що він сприяє більш глибокому з'ясуванню складів окремих 

злочинів та їх відмежуванню від суміжних. Так, наприклад, відкритий спосіб 

викрадення майна при грабежі (ч. 1 ст. 186) є обов'язковою ознакою цього 

складу; а в п. 5 ч. 2 ст. 115 спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, при 

вбивстві розглядається як кваліфікуюча ознака. Якщо розглянуті ознаки в 

статтях Особливої частини КК не передбачені ні як обов'язкові, ні як 

кваліфікуючі, то вони на кваліфікацію злочину не впливають і можуть 

відігравати лише роль обтяжуючих або пом'якшуючих обставин, що 

враховуються при призначенні покарання (наприклад,                          п. 12 ст. 67 

передбачає як обтяжуючу обставину вчинення злочину загально небезпечним 

способом). 

Завершуючи розгляд даного питання, слід зауважити, склад злочину, як 

єдина підстава кримінальної відповідальності, структурно складається з двох 

груп ознак (об’єктивного і суб’єктивного характеру), які характеризують 

вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин. Відсутність хоча б однієї 

ознаки (елемента) тягне за собою відсутність самого складу злочину, а в свою 

чергу свідчить про відсутність злочину. Якщо елементи складу злочину є 

обов’язковими для будь-якого злочину, то окремі ознаки того чи іншого 

елемента абстрактного складу злочину можуть бути відсутніми у фактичному 

складі конкретно вчиненого злочину (наприклад, спосіб вчинення злочину або 



знаряддя тощо – об’єктивна сторона), проте кримінальна відповідальність 

особи не виключається.  

 

 

Висновок до питання. 

У кожному складі злочину виділяють його елементи. Ними є: об'єкт 

злочину, об'єктивна сторона злочину (їх сукупність називають об'єктивними 

ознаками складу), суб'єкт і суб'єктивна сторона злочину (вони в сукупності 

називаються суб'єктивними ознаками складу). У своїй єдності ці об'єктивні і 

суб'єктивні ознаки й утворюють склад злочину. 

 

3. ВИДИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ 

 

Виділення окремих видів складів злочинів (їх класифікація) має важливе 

значення для пізнання окремих складів злочинів і встановлення їх істотних 

ознак, а в кінцевому підсумку — для точної кваліфікації злочину. Склади 

можна класифікувати за різними критеріями: за ступенем суспільної 

небезпечності; за структурою, тобто за способом описування ознак складу в 

законі; за особливістю законодавчого конструювання. 

Суспільна небезпечність злочину — це об'єктивно існуюча антисоціальна 

властивість, обумовлена всією сукупністю його негативних ознак, що свідчать 

про реальну можливість заподіяти шкоду охоронюваним кримінальним 

законом суспільним відносинам. Причому слід відрізняти суспільну 

небезпечність як закріплену в законі певну нормативну абстракцію від 

небезпечності конкретно вчиненого злочину. В кримінальному законі вона 

закріплюється лише як можливість (здатність) заподіяння шкоди, а при 

вчиненні конкретного злочину ця можливість перетворюється на дійсність і 

характеризує суспільну небезпечність саме цього злочину. 

За ступенем суспільної небезпечності (тяжкості) виділяють: 

1) основний (іноді його називають простий) склад злочину — він містить 

у собі основні ознаки злочину і не містить ні обтяжуючих (кваліфікуючих), ні 

пом'якшуючих обставин. Так, у ч. 1 ст. 185 КК дається визначення крадіжки як 

таємного викрадення чужого майна (без пом'якшуючих і без обтяжуючих 

обставин); 

2) кваліфікований - склад із кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, 

які обтяжують відповідальність і впливають на кваліфікацію. Прикладом 

кваліфікованого складу можна вважати ч. 2 ст. 185 КК, тобто крадіжку, вчинену 

повторно або за попередньою змовою групою осіб ; 

3) особливо кваліфікований - склад з особливо обтяжуючими (особливо 

кваліфікуючими) обставинами, тобто такими, які надають злочину особливої 

суспільної небезпечності. Наприклад, крадіжка, вчинена в особливо великих 

розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 185); 

4) привілейований - склад злочину з пом'якшуючими обставинами, що 

характеризується обставинами, які значною мірою знижують суспільну 

небезпечність і караність даного виду злочину (наприклад, умисне вбивство, 

вчинене в стані сильного душевного хвилювання — ст. 116 КК, або вбивство 



при перевищенні меж необхідної оборони — ст. 118 КК у порівнянні з умисним 

вбивством, передбаченим ч.1 ст.115 КК). 

За характером структури складів, тобто за способом описування їх ознак 

безпосередньо в законі, усі вони можуть бути поділені на прості і складні. 

До простих складів відносять ті, які містять у собі ознаки одного 

суспільно небезпечного діяння, що посягає на один об'єкт, характеризується 

однією формою вини і заподіює один вид суспільно небезпечних наслідків. 

Прикладом простих складів є умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК), грабіж (ч. 

1 ст. 186 КК). 

Складним є склад, законодавча конструкція якого ускладнена якими-

небудь обставинами, тобто може бути, що посягання: 

 вчинюється на 2 або більше безпосередніх об’єкти (ст.187, 257 КК) 

або 

 вчинюється 2 чи більше різними діяннями (ч.1 ст.263 КК) або  

 3 характеризується 2 формами вини (умисел і необережність) (ч.2 

ст.121 КК) або  

 заподіює 2 чи більше різних суспільно небезпечних наслідків (ч.2 

ст.194 КК). 

Тому складними слід визнати склади з двома об'єктами (розбій — ст. 

187), із двома і більше діями (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, 

ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї – ч.1 ст.263 КК), із двома формами 

вини (умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого, 

— ч. 2 ст. 121 КК). 

До числа складних відносять також і альтернативні склади, об'єктивна 

сторона яких може виражатися в декількох діях чи способах дії, що утворюють 

окремі різні злочини. Так, ч.1 ст.276 КК ‖Порушення правил безпеки руху або 

експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту‖ містить 2 

злочини, вона гласить: 

Порушення працівником залізничного, водного або повітряного 

транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також 

недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та 

зв’язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших 

тяжких наслідків. 

У той же час склад злочину, зазначений у ч. 1 ст. 277 КК, передбачає 

відповідальність за умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення і 

транспортних засобів за умови настання будь-якого із зазначених у даній статті 

наслідків: аварії поїзда, судна; порушення нормальної роботи транспорту; 

створення небезпеки для життя людей, настання інших тяжких наслідків 

За особливостями конструкції виділяють злочини: 

1. з формальним складом,  

2. з матеріальним складом, 

3. з усіченим складом, 

4. з матеріально-формальним. 

Таке конструювання ґрунтується на тому, що будь-який злочин у своєму 

розвитку може пройти цілий ряд стадій (етапів): готування, замах, закінчений 

злочин. Причому окремим видам злочинної діяльності властива винятково 



висока суспільна небезпечність вже на ранніх стадіях її розвитку. Тому 

законодавець закріплює нерідко момент закінчення таких злочинів уже на 

стадії замаху чи навіть готування, не пов'язуючи закінчення злочину з фактом 

настання суспільно небезпечних наслідків. 

Злочинами з формальним складом називають такі, що не містять у собі як 

обов'язкову ознаку суспільно небезпечні наслідки, а тому злочин вважається 

закінченим з моменту вчинення зазначених у законі діянь. Наприклад, ст.. 366 – 

службове підроблення. 

Злочинами з матеріальним складом вважаються такі, при конструюванні 

яких як обов'язкові ознаки об'єктивної сторони включаються певні суспільно 

небезпечні наслідки вчиненого злочину. У таких складах об'єктивна сторона 

отримує свій повний розвиток лише за умови настання зазначених наслідків і 

тільки з цього моменту злочин вважається закінченим. У злочинах з 

матеріальним складом потрібно обов'язково встановлювати причинний зв'язок 

між самим діянням і суспільно небезпечними наслідками, що настали. 

Прикладом злочину з матеріальним складом є вбивство, що вважається 

закінченим лише з моменту смерті потерпілого (ст. 115). Сам по собі факт 

пострілу в жертву з метою її вбивства не утворює складу закінченого злочину, 

оскільки не настав передбачений кримінальним законом наслідок — смерть 

іншої людини. Такі дії повинні кваліфікуватися лише як замах на вбивство 

(статті 15 і 115). 

Злочинами з усіченим складом вважаються такі, в яких момент 

закінчення злочину самим законом переноситься на стадію готування або на 

стадію замаху. Наприклад, за ст. 129 відповідальність за погрозу вбивством 

настає з моменту самої погрози, а розбій вважається закінченим злочином з 

моменту нападу з метою заволодіння чужим майном (ст. 187). 

Кваліфікація злочинів 

Під кваліфікацією злочинів розуміють точне встановлення відповідності 

вчиненого винним суспільно небезпечного діяння складу конкретного злочину, 

закріпленого в кримінальному законі. 

Кваліфікуючи злочин, ми визначаємо ту статтю КК, в якій закріплений 

склад вчиненого злочину. Тим самим за допомогою кваліфікації дається точна 

юридична і соціальна характеристика вчиненого діяння. 

Правильна кваліфікація злочинів — необхідна умова забезпечення 

законності в боротьбі зі злочинністю. В свою чергу неправильна кваліфікація 

веде до порушення прав і законних інтересів як держави, так і окремих 

громадян, перешкоджає нормальному здійсненню правосуддя, підриває 

авторитет органів розслідування і суду, а в кінцевому підсумку — авторитет 

держави. Така кваліфікація може призвести до притягнення невинного до 

кримінальної відповідальності або призначення винному покарання, що не 

ґрунтується на законі. Точно так помилкова кваліфікація може призвести до 

необґрунтованого звільнення винного від відповідальності або відповідного 

покарання. Тому вирок суду, що ґрунтується на неправильній кваліфікації, 

підлягає зміні або скасуванню. 

Як уже зазначалося, кожен злочин має безліч ознак, однак далеко не всі 

вони враховуються при кваліфікації. При кваліфікації необхідно в конкретному 



діянні встановити (відібрати) ті юридично значущі об'єктивні і суб'єктивні 

ознаки, що входять до складу конкретно вчиненого злочину. Причому склад 

утворює тільки вся сукупність передбачених законом ознак. Відсутність хоча б 

однієї з необхідних ознак свідчить про відсутність у діянні особи складу 

конкретного злочину. 

Кожен злочин, як і будь-яке інше діяння людини, завжди виявляється як 

певна єдність об'єктивного і суб'єктивного. Причому об'єктивні ознаки будь-

якого злочину завжди виступають у єдності з його суб'єктивними ознаками. 

Сам же процес кваліфікації виражається в послідовному встановленні точної 

відповідності об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта і суб'єктивної сторони 

вчиненого злочину об'єкту, об'єктивній стороні, суб'єкту і суб'єктивній стороні 

складу злочину, закріпленого законом. 

В якості висновку по даному питанню слід зазначити, що розподіл 

складів злочину за певними критеріями на конкретні їх види мають не тільки 

теоретичне значення, а й практичне значення, зокрема, з’ясувати момент 

закінчення злочину в залежності від його конструкції (матеріальний, 

формальний, усічений або матеріально-формальний склад). Такий розподіл 

дозволяє, зокрема здійснити чітку кваліфікацію вчиненого діяння, а також 

вирішувати інші питання: стосовно наявності чи відсутності добровільної 

відмови від вчинення злочину тощо. 

 

Висновок до питання. 

Виділення окремих видів складів злочинів (їх класифікація) має важливе 

значення для пізнання окремих складів злочинів і встановлення їх істотних 

ознак, а в кінцевому підсумку — для точної кваліфікації злочину. Склади 

можна класифікувати за різними критеріями: за ступенем суспільної 

небезпечності; за структурою, тобто за способом описування ознак складу в 

законі; за особливістю законодавчого конструювання. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Завершуючи розгляд питань даної лекції належить зазначити, що єдиною 

підставою кримінальної відповідальності у відповідності до ч. 1 ст. 2 КК є 

наявність у діянні складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом. 

Злочин, як реальний факт не може бути підставою кримінальної 

відповідальності, оскільки містить у собі деякі ознаки, що не впливають на 

відповідальність. Тому тільки сукупність вказаних у законі ознак, важливих для 

визначення суспільної небезпеки і характеру певного виду злочину, утворюють 

склад злочину, який і є підставою для кримінальної відповідальності і 

кваліфікації за певною статтею Особливої частини КК. Відсутність хоча б 

однієї із цих ознак свідчить про відсутність складу злочину в цілому, і усуває 

можливість настання кримінальної відповідальності.  

 

 

 

 

 



ТЕМА 9. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ. 

1. Поняття співучасті, її об’єктивні та суб’єктивні ознаки. (ст. 26 КК). 

2. Види співучасників та їх характеристика (ст. 27 КК). 

3. Форми співучасті та їх характеристика: 

4. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників (ст.29, ст. 

30, ст. 31 КК). 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Викладенням основних положень співучасті у злочині та організованої 

злочинності надати допомогу навчаючим у з’ясуванні об’єктивних і 

суб’єктивних ознак співучасті, видів співучасників та межі їх відповідальності, 

поняття організованої групи та злочинної організації, відповідальність їх 

учасників. 

 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvlduvs_2013_4_25.pdf


ВСТУП 

Досить часто в практиці трапляються випадки, коли у вивченні одного 

злочину беруть участь дві або більше особи, які діють узгоджено і спрямовують 

свої зусилля на досягнення єдиного злочинного результату. У більшості 

випадків найбільш небезпечні злочини вчинюються не в одиночку, а шляхом 

об’єднання зусиль декількох осіб, які спільно встали на шлях порушення 

кримінального закону, тобто вчинення його в співучасті. 

Об’єднання зусиль двох і більше осіб для вчинення одного злочину, як 

правило, підвищує суспільну небезпечність скоєного, тому що укріплює у 

співучасників рішучість займатися злочинною діяльністю, полегшує 

досягнення поставленої ними перед собою мети, сприяє приховуванню злочину 

та його наслідків. Дійсно, коли діють дві або більше особи, то вони 

підтримують один одного, що, природно, полегшує їм вчинення злочину дає 

можливість з більшим успіхом нейтралізувати опір жертви, втекти з місця події, 

приховати майно, здобуте злочинним шляхом тощо. 

Норми розділу VI КК України ст.ст. 26, 27, 29, 31 присвячені питанням 

про поняття співучасті; види співучасників і їх відповідальність, а також форми 

співучасті, утворюють самостійний інститут кримінального права ―Співучасть 

у злочині‖. 

За статистикою, від 30 до 40% злочинів вчинюється у складі груп різних 

організаційних форм. 

Інститут співучасті та організована злочинність і є предметом розгляду 

даної лекції. 

 

I. ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ, ЇЇ ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ 

ОЗНАКИ 

В чинному Кримінальному кодексі України визначення поняття 

співучасті, поняття та ознаки, які характеризують окремих видів співучасників 

(виконавця, організатора, підбурювача, пособника), а також містяться вказівки 

про підстави і межі їх відповідальності закріплені у ст.ст. 26,27,29 КК. 

Співучасть у злочині розглядається як особлива форма вчинення злочину, 

яка в переважній своїй більшості характеризується більш вищим, порівняно з 

індивідуально діючим злочинцем, ступенем суспільної небезпеки. 

Об’єднання зусиль декількох осіб для вчинення одного і того ж злочину, 

взаємна підтримка співучасників один одного, особливо при попередній 

організованості злочинної діяльності, не тільки можуть полегшити вчинення 

злочину, але і дозволяють спричинити більшу шкоду суспільним відносинам, 

інтересам і благам окремої людини, суспільству і державі, полегшити 

приховання слідів злочинної діяльності, а підчас дають можливість підготувати 

і вчинити такі злочини, які неможливо виконати одній особі (ст. 294 «Масові 

заворушення», тощо). 

В деяких випадках співучасть розглядається як кваліфікуюча 

(обтяжуюча) обставина вчинення злочину, що тягне за собою більш тяжку 

кваліфікацію злочину, наприклад, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч.2 ст. 187 та ін. або 

визнається обставиною, яка обтяжує покарання (п. 2. Ст. 67 КК). 

В ст. 26 ККУ дається поняття співучасті. Вона гласить: 



―Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб’єктів 

злочину у вчиненні умисного злочину‖. 

Співучасть характеризується низкою обов’язкових ОБ’ЄКТИВНИХ і 

СУБ’ЄКТИВНИХ ознак. 

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ виражені в законі словами ―спільна участь 

декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину‖, а СУБ’ЄКТИВНІ - 

вказівкою на те, що співучасть - це умисна спільна участь у вчиненні умисного 

злочину. 

Таким чином, і при визначені об’єктивних і суб’єктивних ознак співучасті 

має місце вказівка на спільність. 

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ  

1) характеризується наявністю групи осіб, тобто походить від 

діяльності декількох осіб (відповідно ч. I, ч. 2 ст. 28 КК – це дві або більше 

особи), які приймають безпосередньо участь у вчиненні злочину або які 

сприяють його вчиненню іншою особою. 

Їх обов’язковими ознаками є: 

а) досягнення віку кримінальної відповідальності САМЕ ЗА ЦЕЙ 

ЗЛОЧИН ( ст. 22 КК); б) осудність (ст. 19 КК), тобто вони повинні бути 

суб’єктами даного злочину, це прямо вказано в ст. 26 КК. 

Взаємодія винного у вчиненні злочину особи, яка не є суб’єктом даного 

злочину, не утворює співучасті, в силу того, що не виникає спільного умисного 

посягання двох або більше суб’єктів злочину на об’єкт кримінально-правової 

охорони. 

Таким чином, група осіб, як ознака співучасті означає: 

-  участь у злочині декількох, двох і більше суб’єктів злочину – це 

кількісна ознака; 

- співучасть відсутня у разі, коли у групі осіб, які приймають участь у 

злочині, нема двох осіб, які є суб’єктами даного злочину. Це якісна ознака. 

Для різних учасників спільної злочинної діяльності закон може 

передбачити різні ознаки суб’єкта злочину. 

Це характерно для складів злочину, де виконавцем може бути лише 

СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ (для інших співучасників, наявність таких ознак 

спеціального суб’єкта не є обов’язково: ними можуть бути осудні особи, які 

досягли віку кримінальної відповідальності за конкретний злочин). 

2) Спільність дій усіх співучасників є складником сумісних зусиль 

суб’єктів злочину (осіб), які беруть участь у вчиненні злочину і веде до певного 

єдиного злочинного результату. 

Співучасть заключає у собі, як правило, активну поведінку окремих 

співучасників, яка спрямована на виконання злочину виконавцем 

(виконавцями) з одного боку і сприяння у виконанні цього злочину з боку 

інших співучасників. 

Спільність дій 2-х або більше осіб для наявності об’єктивної сторони 

співучасті, які приймають участь в одному і тому ж злочині Є НЕОБХІДНИМ, 

тому що вона припускає взаємодоповнюючу одним співучасником іншого 

діяльність, спрямовану на досягнення єдиного злочинного результату. 



Роль та функції кожного із співучасників можуть бути різними, але 

злочин – це наслідок загальної, спільної діяльності всіх співучасників, кожний з 

них вже у вчинення злочину певний свій внесок. 

3) Наявність єдиного злочинного результату, тобто настання певного 

ЄДИНОГО РЕЗУЛЬТАТУ для всіх співучасників, що може виражатись у: 

а) вчиненні злочину з формальним складом; 

б) настання конкретного спільного суспільно-небезпечного наслідку у 

злочинах з матеріальним складом. 

Наслідки, які досягаються в результаті вчинення злочину є єдиними, 

неподільними, спільними для всіх співучасників. За ці наслідки 

відповідальність несуть усі співучасники, незалежно від того внеску і ролі, яку 

кожний з них виконував при вчиненні злочину (відповідальність за ціле 

вбивство, а не 1/3). 

Обсяг відповідальності кожного співучасника, визначаються в принципі 

тим, що вчинив виконавець, але з урахуванням ступеню і характеру участі 

кожного з них. 

4) НАЯВНІСТЬ спільного причинного зв’язку між діяннями всіх 

співучасників і загальним злочинним результатом. 

З об’єктивної сторони різна роль кожного із співучасників в досягненні 

злочинного результату визначає особливості причинного зв’язку при 

співучасті. І хоча спричинення злочинного результату в співучасті 

викликається діями виконавця діями виконавця, але не тільки його діяння 

знаходяться в причинному зв’язку. 

Спільність різних діянь співучасників знаходить свій прояв у тому, що 

єдиний злочинний результат, що наступив, безпосередньо пов’язаний з 

діяннями кожного співучасника. Діяння, які утворюються співучасть можуть 

мати місце до настання злочинного результату. 

Тобто, діяльність кожного співучасника повинна у часі передувати тому 

злочину, який вчинює виконавець, вона створює для виконавця реальну 

можливість вчинити даний злочин. Виконавець же перетворює цю можливість 

у дійсність, спричиняючи необхідний злочинний наслідок. 

Це положення знайшло своє закріплення в ч. 6 ст. 27 КК: ―Не є 

співучастю не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь і засобів 

вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, 

або придбання чи збут таких предметів―. 

Таким чином, співучасть може мати місце тільки на стадії готування до 

злочину або на стадії замаху на злочин (попередня злочинна діяльність), а 

також в процесі вчинення злочину шляхом приєднання до виконавця його 

співвиконавця. 

Причинний зв’язок між діяннями співучасників, окрім виконавця 

злочину, має опосередкований характер, тому що співучасники безпосередньо 

не вчинюють об’єктивну сторону злочину, а загальний результат досягається 

лише діяльністю виконавця, а діяння інших співучасників тільки сприяють 

йому в його досягненні. 

СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СПІВУЧАСТІ 



З суб’єктивної сторони – співучасть характеризується умисною формою 

вини у виді, як правило, прямого умислу. 

В законі (ст. 26 КК) – суб’єктивна сторона співучасті характеризується 

наступним чином: ―…умисна спільна участь у вчиненні умисного злочину‖. 

З цього випливає, що співучасть можлива лише при вчиненні умисних 

злочинів і що всі співучасники діють лише умисно або: що при співучасті не 

тільки злочин є умисним, а й усі його співучасники діють умисно. 

Щодо ж настання конкретних наслідків злочину, то не виключається 

наявність і непрямого умислу, бо не завжди досягнення одного і того ж 

конкретного результату є єдино бажаним для всіх співучасників. Це залежить 

від мотиву і мети участі в спільно вчиненому злочині. 

Наприклад, три особи б’ють потерпілого в різні частини і заподіюють 

йому смерть, яка наступила після ненадання кваліфікованою медичної 

допомоги лікарем швидкої допомоги. Тільки при наявності умислу, співучасник 

підлягає кримінальній відповідальності не тільки за свої діяння, які він сам 

вчинив, але і за загальний злочинний результат, який настав від сумісних діянь 

усіх співучасників. 

Коли виконавець вийшов за межі спільного умислу співучасників (так 

званий ексцес виконавця), то співучасники не несуть відповідальність за ці 

діяння, які вчинив виконавець і які не охоплювалися умислом інших 

співучасників (ч.5 ст.29 КК). 

2. Обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони співучасті є також 

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ хоча б в загальних рисах, кожного із співучасників про 

злочинні діяння інших співучасників, про злочинні наміри, а також 

усвідомлення спільності вчинення злочину і передбачення загальних наслідків. 

Тобто важливо встановити те, що кожен із співучасників усвідомлював, що він 

діє не один, а спільно з іншими і в загальних рисах був поінформований про 

злочинні наміри, злочинні дії виконавця. (дає рушницю…). 

3. Умисний характер співучасті передбачає не тільки єдність наміру та 

взаємну поінформованість співучасників про злочину діяльність, але і 

розуміння того, що їх спільними злочинними діяннями або за допомогою таких 

вчиняється один і той же злочин і досягаються загальні наслідки. 

Поза цим положенням, кожен із тих хто бере участь у злочині, вчинює 

самостійний злочин і відповідає особисто в межах вчиненого. 

Для наявності суб’єктивної сторони співучасті необхідним є умисел 

співучасників, який містить у собі: 

- усвідомлення кожного із співучасників того, що він своїми діями 

спільно з діяннями інших вчиняє злочин або сприяє його вчиненню; 

- бажання брати участь у спільному вчиненні злочину і настання 

конкретних єдиних СНН, або свідоме їх допущення; 

- взаємну поінформованість співучасників про злочинну діяльність 

кожного або кого-небудь із них, хоча би в загальних рисах. 

Хотів би ще раз акцентувати вашу увагу на такий момент, що для 

співучасті характерно наявність ПРЯМОГО УМИСЛУ, тому що співучасть 

треба розглядати тільки як спільну діяльність декількох осіб, а оскільки 

поєднати діяння (зусилля) двох чи більше осіб в одне ціле більше мається 



можливостей тільки при бажанні винних досягти загальних злочинних 

наслідків. 

Іншими словами, можна сказати наступне, що прямий умисел завжди має 

місце і тільки він, а не непрямий (побічний) умисел, що стосується сумісності 

(разом, загалом, спільно) вчинити той чи інший злочин. 

Про це свідчить і практика про найбільш поширеність спільних посягань 

при розкраданні чужого майна, злочинів проти особи (вбивство, зґвалтування) 

та інших злочинів, що вчинюються тільки з прямим умислом. 

Але однак, непрямий (побічний) умисел не виключається при співучасті, 

але це стосується не спільності діянь, а настанню СНН, про що свідчить 

практика. 

Вид умислу частково залежить і від ролі суб’єкта в спільно вчиненому 

злочині. Організатор і підмовник завжди діють з прямим умислом, оскільки 

вони залучаючи інших осіб до вчинення злочину, здійснюють власні наміри і 

бажають настання наслідків. Виконавець і пособник в переважній більшості 

випадків діють з прямим умислом, але вони можуть і не бажати, а лише свідомо 

допускати настання спільних наслідків, тобто діяти з побічним умислом. 

Так, в п. 3 постанови Пленуму В.С. України ―Про судову практику в 

справах про злочини проти життя і здоров’я особи‖ № 2 від 7.02.2003 р. 

вказано: 

―У разі, коли до кримінальної відповідальності притягнуто кількох осіб, 

які діяли спільно з умислом, спрямованим на позбавлення життя потерпілого чи 

заподіяння шкоди його здоров’ю, належить з’ясовувати і зазначити у вироку 

характер їхніх дій, ступінь участі у вчиненні злочину кожної з них.‖ 

 

Приклад: В справі Сорокіна і Денисова, засуджених за спільне вбивство із 

хуліганських мотивів, вирок було оскаржено. 

Мотивація зміни вироку ґрунтувалася на тому, що не була встановлена 

суб’єктивна сторона співучасті. 

Пленум В.С. відхилив протест і зазначив, що нетверезі Сорокін і Денисов 

били потерпілого Т. ногами, взутими в кирзові чоботи з металевими підковами, 

при цьому удари наносили з великою силою в життєво важливі частини тіла 

потерпілого – голову і шию. Смерть настала в наслідок спричинення ними 

ушкоджень через 2-10 хвилин з моменту побиття. 

На підставі цих обставин Пленум прийшов до висновку, що співучасники 

допускали настання смерті, тобто вчинили вбивство з непрямим умислом. 

(див. Бюл. В.С. СССР № 3.- 1968р. с. 21-23.) 

При вчинені злочину, в законодавчій характеристиці як-то мета і мотив не 

вказані, співучасники можуть керуватися різними мотивами і цілями. Якщо ж 

диспозиція статті Особливої частини КК вказує мету або мотив, то 

співучасником цього злочину визнається той, хто знав о наявності вказаних 

мети, мотиву в спільному діянні і свідомо сприяли їх здійсненню. 

По суб’єктивним ознакам співучасть відрізняється від непогодженого 

збігу умисних діянь двох або більше осіб по місцю, часу та об’єкту посягання, 

від тісно пов’язаних необережних дій винних, а також від сполучення умисного 

посягання однієї особи з необережним діянням іншої особи. 



Наприклад, не утворює співучасті одночасне викрадання майна двома 

особами із одного і того ж приміщення (склад, вагон тощо). 

Якщо винні під час підготовки до злочину і в момент заволодінням майна 

діяли незалежно один від одного. Кожен із них повинен відповідати за одно 

особове вчинене розкрадання. 

Також акцентую ще раз вашу увагу і на те, що в необережних злочинах 

співучасть неможлива. 

На це неодноразово вказувалося Верховним Судом, підкреслюючи, що 

для визнання особи винним у співучасті необхідно встановити наявність 

умислу, спрямованого на спільне вчинення злочину, на сприяння виконавцю 

злочину, що пособником може бути визнана особа тільки така, яка умисно 

сприяла вчиненню злочину і що відсутність умислу на це виключає 

кримінальну відповідальність за пособництво, а, отже, і за співучасть, що 

діяння тієї чи іншої особи можуть бути визнані як підбурювання лише в тому 

випадку, коли буде доведено, що вони вчиненні з прямим умислом схилити 

іншу конкретну особу до вчинення конкретного злочину. 

Висновок до питання: 

Завершуючи розгляд даного питання у якості висновку належить 

зауважити, що співучасть у злочині є однією з форм злочинної діяльності. 

Такого роду діяльність має свої правові особливості, які дозволяють виділити 

співучасть у самостійний кримінально-правовий інститут. Її специфіка полягає 

у тому, що: 

а) участь у вчиненні умисного злочину двох або більше суб’єктів злочину 

обумовлює його підвищену суспільну небезпеку; 

б) склад злочину виконується лише завдяки спільній діяльності всіх 

співучасників. 

У діяннях окремих із них можуть бути відсутні всі ознаки злочину, 

вказані у статтях Особливої частини КК. Вчинення злочину у співучасті 

полегшує досягнення злочинного результату, ускладнює його розкриття та 

притягнення винних до відповідальності. 

2. ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Співучасники у злочині можуть виконувати різні ролі або однорідні, або 

різнорідні функції. 

У відповідності до ч. 1 ст.27 КК співучасниками визнаються: 

– виконавець; організатор; підбурювач; пособник. 

І. Виконавець – (ч.2 ст.27 КК) «Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка 

у співучасті з іншими суб’єктами злочину безпосередньо чи шляхом 

використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній 

відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений цим Кодексом». 

Ознаки виконавця (співвиконавця) 

1) - ця особа повинна бути суб’єктом конкретного злочину; 

2) - вчинила безпосередньо або  

3) шляхом використання інших осіб, що не є суб’єктами цього 

конкретного злочину (опосередковане виконавство). 

1. Перша ознака означає, виконавцем повинна бути особа, яка у 

відповідності до ст.18, 19, 22 КК є: 



– фізичною особою; осудною особою; 

– досягла віку кримінальної відповідальності за саме цей конкретний 

злочин, який мають намір вчинити інші співучасники. 

2. Друга ознака означає, що особа своїми особистими діями (тобто 

безпосередньо виконала повністю, або хоча б частково об’єктивну сторону 

конкретного злочину. 

3. Третя ознака означає, що особа безпосередньо не брала участь у 

виконанні об’єктивної сторони злочину, а для цього використала іншу особу, 

яка не є суб’єктом цього злочину. 

Це так зване опосередковане виконання. 

Також має місце опосередковане виконання, якщо організатор чи 

підбурювач або пособник, які також використали у якості виконавців таких 

осіб. 

Опосередковане (посереднє) виконання буде і в тому разі, коли злочинні 

дії вчинені в результаті фізичного або психічного насильства, яке обумовило 

наявність стану крайньої необхідності (ст.39 КК) та у відповідності до ст.40 КК 

«фізичний або психічний примус», яка вказує: 

«Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 

правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного 

примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками». 

А також у випадках, коли особа виконує злочинний наказ або 

розпорядження начальника про вчинення злочину. 

Особливість цього виду посереднього виконання полягає в тому, що 

підлегла особа, яка виконує обов’язковий для неї наказ або розпорядження 

начальника, не підлягає кримінальної відповідальності, якщо вона не знала і не 

могла знати про злочинну мету особи, яка віддала наказ чи розпорядження. 

Так, у відповідності до ч.5 ст.41 КК  

«Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного 

характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання 

такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що 

віддала злочинний наказ чи розпорядження». 

Таким чином, виконавець є вирішальною і центральною фігурою у 

співучасті, бо без виконавця немає співучасті в силу того, що тільки він 

здійснює задумане, реалізує та завершує умисел співучасників. 

ІІ. Організатор (ч.3 ст.27 КК). 

У відповідності до ч.3 ст.27 КК  

«Організатором є особа, 1) яка організувала вчинення злочину (злочинів) 

або 2) керувала його (їх) підготовкою чи 3) вчиненням. Організатором також є 

особа, 4) яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або 5) 

керувала нею, 6) або особа, яка забезпечувала фінансування чи 7) 

організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи або 

злочинної організації». 

На відміну від раніш чинного законодавства (ч.4 ст.19 КК –1960 р.) 

перелік організаторської діяльності значно розширено (раніше вказувалось на 

організацію вчинення злочину або керування його вчиненням.) 



Організатор, як правило найбільш небезпечна фігура співучасті. Він не 

тільки викликає в іншій особі бажання вчинити злочин, але й об’єднує їх, 

розробляє план вчинення злочинних дій, розподіляє ролі між учасниками 

злочинної діяльності або здійснює безпосереднє керівництво вчиненням 

злочину, як ватажок, розпорядник злочинної діяльності тощо. 

І. Організація вчинення злочину (злочинів) полягає у діях, які 

спрямовують, об’єднують інших співучасників на вчинення одного чи 

декількох злочинів чи координують їхню поведінку. Цей співучасник створює 

групу, розподіляє ролі між іншими співучасниками по підготовці до злочину, 

встановлює контакти з іншими злочинними групами тощо. 

Основне завдання такого виду діяльності організатора це спрямувати, 

об’єднати і скоординувати зусилля інших осіб на вчинення злочину. 

Як правило, організатор не бере безпосередньо участі у вчинені злочину. 

ІІ. Керування підготовкою злочину (злочинів). 

Цей вид діяльності передбачає спрямування дій інших співучасників на 

готування одного чи декількох злочинів, а саме  

– підшукування або пристосування засобів чи знарядь; 

– підшукування ще співучасників; 

– усунення перешкод; 

– замовлення вчинення злочину; 

– інше умисне створення умов для вчинення злочину; 

– проведення відповідних інструктажів інших співучасників, щодо 

виконання ними конкретних дій, 

а також у виробленні: 

– заходів щодо нейтралізації правоохоронних органів (підкуп, 

застосування насильства до працівника таких органів чи його близьких тощо); 

– визначення місць переховування співучасників до і після вчинення 

ними злочину, а також знарядь та засобів вчинення злочину тощо. 

ІІІ. Керування вчиненням злочину (злочинів). 

В свою чергу цей вид діяльності організатора полягає в: 

– спрямуванні зусиль інших співучасників на безпосереднє виконання 

злочину виконавцем чи забезпечення такого виконання з боку підбурювача та 

пособника. 

Вона знаходить свій прояв у: 

– наданні настанов конкретним учасникам злочину щодо виконання тих 

чи інших дій, які становлять об’єктивну сторону злочину, який співучасники 

мають намір вчинити, або забезпечують виконання таких дій; 

– координації дій співучасників (їх розстановка на місці вчинення 

злочину, визначення послідовності вчинення злочинних дій, форми і порядок 

зв’язку між співучасниками під час вчинення злочину). 

Особливістю такого виду діяльності організатора полягає в тому, що вона 

поєднана з безпосереднім вчиненням злочину і відбувається в процесі вчинення 

злочину чи перед самим початком його. 

Як вже вище вказувалось, що організатор, як правило, не приймає 

безпосередньої участі у виконанні об’єктивної сторони злочину. 



В той же час, якщо він бере безпосередню участь у вчиненні злочину, 

тобто виступає як виконавець, то відповідальність він несе за конкретною 

статтею Особливої частини КК без посилання на ст.27 КК, але при цьому в 

постанові про притягнення до кримінальної відповідальності і у вироку 

належить вказувати його організаторську діяльність. Це має значення при 

вирішенні питання про вибір виду покарання та його розміру. 

В тих випадках, коли особа у вчиненні одного злочину брала участь як 

організатор, а в інших випадках – як підбурювач або пособник, то її дії 

належить кваліфікувати окремо за кожним випадком. 

ІV. Утворення організованої групи чи злочинної організації. 

Цей вид діяльності організатора складає сукупність з організації, а саме: 

– формування; 

– заснування; 

– створення стійкого об’єднання осіб у формі: 

– організованої групи (ч.3 ст.28 КК) 

чи 

– злочинної організації (ч.4 ст.28 КК). 

Ознаки, які викладено вище в І питанні про форми співучасті. 

Діяльність організатора по утворенню організованої групи чи злочинної 

організації за своїм змістом є близькою до діяльності з організації злочину, а 

саме: 

– підшукування відповідних співучасників; 

– об’єднання їх зусиль; 

– визначення загальних правил поведінки членів тощо. 

В той же час перед організатором постає при цьому основне завдання на 

відміну порівняльної діяльності у вигляді створити (заснувати) стійке 

об’єднання осіб, в якому поєднати (зробити спільними) їхні зусилля для заняття 

злочинною діяльністю. 

Налагодження функціонування стійкого злочинного об’єднання 

передбачає 1) встановлення взаємозв’язку в діях окремих учасників об’єднання 

та діяльності його структурних частин, 2) узгодження їх дій (діяльності) 

відповідно до загальної структури об’єднання. 

Створення такого об’єднання є необхідною умовою для досягнення 

визначеної організатором мети такої його діяльності. 

Для визнання особи організатором злочину за ознакою утворення 

організованої групи чи злочинної організації належить встановити наявність 

такого суб’єктивного моменту, як усвідомлення нею ознак стійких об’єднань 

співучасників, які зазначені у ч.3 та ч.4 ст.28 КК (про що також велась мова при 

розгляді І питання цієї лекції, зокрема про форми співучасті). 

V. Керування організованою групою чи організацією. 

Цей вид діяльності організатора полягає у вчиненні сукупності дій, 

спрямованих на: 

1) управління процесом підтримання функціонування, тобто 

забезпечення існування та збереження організованості організованої групи чи 

злочинної організації 

та 



2) управління процесом здійснення організованою групою чи злочинною 

організацією злочинної діяльності. 

 

Перший вид управляючої діяльності полягає у: 

а) забезпеченні дотримання загальних правил поведінки, підтримання 

дисципліни; 

б) вербуванні нових членів; 

в) розподілу (перерозподілу) функціональних обов’язків членів; 

г) плануванні вчинення конкретних злочинів зокрема або здійснення 

злочинної діяльності загалом; 

д) вдосконаленні організаційної структури об’єднання; 

е) організація заходів щодо прикриття діяльності об’єднання. 

 

Другий вид управляючої діяльності полягає у: 

а) визначенні мети і напрямів такої діяльності об’єднання осіб, 

конкретних завдань, які висуваються перед групою чи організацією, їх 

структурними частинами чи окремими учасниками; 

б) ініціюванні здійснення певного виду злочинної діяльності чи вчинення 

конкретних злочинів, визначення способу вчинення злочину та інше; 

в) об’єднанні і координації дій окремих учасників, структурних частин 

об’єднання тощо. 

 

Керування цими об’єднаннями може здійснюватися у формі: 

1) віддання наказів, розпоряджень, доручень; 

2) проведення інструктажів; 

3) організації зборів про виконання тих чи інших дій; 

4) прийняття рішень про застосування заходів впливу щодо членів 

об’єднання за невиконання доручень його керівництва або порушення 

прийнятих правил поведінки цього об’єднання. 

 

Акцентую вашу увагу на те, якщо у випадках, коли конкретні дії 

організаційного характеру, а саме: 

– організація стійкого злочинного об’єднання 

або 

– керування ними 

утворюють самостійний склад злочину, особу, яка утворила таке 

об’єднання або керувала ним належить визнавати виконавцем такого злочину, а 

дії кваліфікувати за відповідною статтею Особливої частини КК: 

1) ч.1 ст.209 – «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого 

майна, здобутих злочинним шляхом»; 

2) ч.1 ст.255 – «Створення злочинної організації»; 

3) ст.257 – «Бандитизм»; 

4) ч.4 ст.258 - «Терористичний акт»; 

5) ч.1, ч.2, ч.3 ст.260 – «Створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань»: 

6) ч.4 ст.303 - «Сутенерство або втягнення в заняття проституцією» ; 



7) ст.392 – «Дії, що дезорганізують роботу виправних установ». 

VI. Забезпечення фінансування злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації. 

Це означає, що особа бере на себе функції забезпечення організованої 

групи чи злочинної організації матеріально, а саме надання коштів, як у: 

– національній валюті так і віноземній валюті. 

Така діяльність може виконуватися, як безпосередньо самою цією особою 

так організацією на виконання фінансування вказаних груп інших осіб для 

придбання техніки, зброї, іншого майна, а також на видачу коштів членам цих 

груп та об’єднань, як плату за виконання відповідних функцій тощо. 

Джерела походження та правова природа таких фінансів не мають 

значення для наявності цієї ознаки організаторської злочинної діяльності. 

Проте, якщо фінансування відбувається коштами, які мають злочинне 

походження, дії особи залежно від усвідомлення нею цього факту, а також 

участі їх здобуванні, мають бути додатково кваліфіковані за відповідними 

статтями КК, які передбачають відповідальність корисливі злочини 

(викрадення майна, одержання хабара, ухилення від сплати податків, 

шахрайство з фінансовими ресурсами, вбивство з корисливих мотивів, 

незаконні операції з наркотичними засобами тощо), а також за ст. 209 КК, яка 

передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та 

іншого майна, здобутих злочинним шляхом. 

Акцентую вашу увагу на те, що крім фінансового інші види забезпечення: 

– матеріально-технічне; інформаційне; тощо 

не можуть визнаватися організатором злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації. 

Також ця особа може бути визнана організатором за таке забезпечення 

лише при умові вчинення інших дій, які розглянуті вище (ч.3 ст.27 КК). 

VII. Організація приховування злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації. 

Це вид організаторської діяльності представляє собою спеціальні форми 

пособництва у вигляді переховування: 

– злочинців; 

– знарядь чи засобів вчинення злочинів; 

– слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом; 

– іншого приховування злочинної діяльності угрупувань. 

Така організаторська діяльність особи може виразитись в: 

– легалізації доходів, отриманих злочинними об’єднаннями незаконним 

шляхом; 

– підкупі працівників державних органів з метою, щоб вони не 

прийняли відповідно до закону заходів по викриттю цих злочинних об’єднань; 

– проникненні учасників злочинних об’єднань до органів державної 

влади та органів з метою забезпечити ―дах‖ для подальшої злочинної діяльності 

цих об’єднань; 

– виїзду учасників таких об’єднань за межі регіони або країни; 

– маскування слідів злочину; 



– фізичне знищення потерпілих, свідків злочинної діяльності, а також 

тих співучасників злочинних об’єднань, які могли б виступити, як свідки 

злочинів, вчинених цими об’єднаннями. 

Треба мати на увазі, що в тих випадках, коли така організаторська 

діяльність утворює окремі самостійні склади злочинів (вбивство, тілесні 

ушкодження, знищення майна тощо) і це охоплювалось умислом такої особи, її 

дії додатково належить кваліфікувати ще й, як організація відповідного 

злочину. 

Підбурювач (ч.4 ст.27 КК) 

Однією з найбезпечніших фігур співучасті є підбурювач, який як і 

організатор, як правило, безпосередньої участі у вчиненні злочину не бере, але 

впливаючи на свідомість інших осіб схиляє їх до вчинення злочину, беручи 

участь в ньому в тій чи іншій якості 9виконавець, пособник та не виключається 

і в якості підбурювача чи організатора). 

У відповідності до ч.4 ст27 КК 

«Підбурювач є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом 

або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину». 

З цього визначення належить зробити висновок, що підбурювач, 

впливаючи на свідомість іншої особи тим чи іншим шляхом(способом), 

викликає у неї бажання, рішучість вчинити злочин. Цим з об’єктивної сторони 

підбурювач ставить свої дії у причинний зв’язок з тим злочином, який буде 

вчинений виконавцем. У цьому і виражається спільність діяння підмовника з 

іншими співучасниками. 

При цьому треба мати на увазі: 

а) – що з суб’єктивної сторони підбурювач має прямий умисел на 

вчинення іншою особою (виконавцем злочину, пособником – надання допомоги 

у вчиненні злочину), тобто його умисел спрямований на конкретний злочин і 

відносно конкретної особи.  

Тому не має підбурювання «взагалі», тобто ведення розмов про злочинну 

діяльність як таку, або стосовно невизначеної (неконкретної) особи (групи 

осіб). 

Такі дії, хоча зовні і нагадують підбурювання, в окремих випадках 

законодавцем визнаються злочином. 

Так, зокрема: 

- ч.2 ст.109 – передбачає відповідальність за «Публічні заклики 

насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення 

державної влади»; 

- ст.295 – заклики до вчинення дій, що загрожують громадському 

порядку; 

- ст.436 – пропаганда війни. 

Таким чином, підбурювач, схиляючи конкретну особу до вчинення 

конкретного злочину, усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї дії, 

передбачає настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді вчинення 

іншою особою злочину і бажає цього. 



б) – що мета, мотиви дій підбурювача можуть не співпадати з метою і 

мотивами інших співучасників (виконавця або пособника), але це не впливає на 

визнання їх дій співучастю у злочині. 

в) – що не має підбурювання в тих випадках, коли підбурювана особа 

відмовилась від вчинення злочину, хоча спочатку і дала згоду на участь у 

ньому. В цьому випадку дії підбурювача належить кваліфікувати як готування 

до вчинення злочину (це так зване невдале підбурювання)-(ст.14 ......). 

г) – що, оскільки у ч.4 ст.27 КК йдеться мова про схиляння «іншого 

співучасника», то підбурювання має місце лише у тому разі, коли особа, яку 

схиляють до вчинення злочину, є суб’єктом цього злочину. 

В противному випадку, коли така особа і вчинить суспільно небезпечне 

діяння, то підбурювач несе відповідальність як виконавець цього злочину. 

д) – що не можна розглядувати як підбурювання і в тих випадках, коли 

підбурювачем свідомо особа вводиться в оману для того, щоб, використати 

помилку такої особи і досягти певного злочинного результату (це 

опосередковане виконавство), тому, що в такому випадку відсутня психічна 

спільність, яка є характерною для співучасті. 

Способи підбурювання 

Чинне кримінальне законодавство (ч.4 ст.27 КК) на відміну від ч.5 ст.19 

КК 1960 р., даючи визначення підбурювача маж вказівку на неповний перелік 

способів (форми) схиляння, за допомогою яких здійснюється підбурювання, а 

саме: 

1) - умовляння; підкуп; погроза; примус; іншим чином. 

Примус – може бути як фізичним, а також психічним і передбачає 

домагання від іншої особи вчинити злочин шляхом заподіяння тілесних 

ушкоджень або застосування до неї іншого насильства чи пошкодження майна. 

А як захід психічного примусу може бути використана погроза 

поширення певної інформації про таку особу по місцю її роботи чи проживання 

(про судимість тощо) або погроза розірвати шлюб, припинити інтимний зв’язок 

тощо. 

Погроза – виражається у залякуванні особи заподіянням фізичної, 

майнової, моральної або іншої шкоди у разі не вчинення нею злочину. 

Підкуп – це надання або обіцянка надання особі матеріальної вигоди у 

вигляді грошей або майна, передача або збереження прав на майно чи 

звільнення від майнових зобов’язань а також іншої вигоди у вигляді допомоги у 

працевлаштуванні, вирішенні певних життєвих проблем тощо. 

В тих випадках, коли підкуп здійснюється у відношенні службових осіб, 

то він набуває форму хабара. 

Умовляння – це є різновид прохання, яке повторюється настійливо, 

неодноразово з метою переконання особи у необхідності вчинення злочину. 

Це так би мовити прохання, розтягнуте в часі і розраховане на почуття 

підбурюваного, щоб умовити того вчинити злочин. При цьому підбурювач на 

перше місце висуває інтереси підбурюваного, але не приховує і своєї особистої 

зацікавленості. 

Іншим чином – тобто це різні заходи, способи схилити особу до вчинення 

злочину. 



До них можна віднести: 

1) Наказ – це ефективний спосіб, якщо особа, до якої він звернутий, 

підлегла і залежить від підбурювача по службі; 

2) Переконання – полягає в повідомлені підбурювачем виконавцю чи 

пособнику таких обставин, які можуть стати мотивами їх діянь, апелюючи в 

основному до їх розуму. 

Цей процес досить тривалий, який вимагає спілкування між 

підбурювачем і підбурювачем. Під час такого спілкування підбурювач прагне 

не тільки викликати мотиви, які б сприяли прийняттю виконавцем рішення, але 

і, навпаки, послабити, нейтралізувати, знищити мотиви, які утримують особу 

від прийняття бажаного для підбурювача рішення. 

Характерною рисою переконання, як засобу підбурювання є те, що 

підбурювач зовні не має свого інтересу (вигоди) у злочині. Вливаючи на 

свідомість, волю виконавця, він прагне його в доцільності та необхідності тих 

чи інших діянь у тому, що їх вчинення відповідають інтересу виконавця. 

В цьому саме і полягає психологічна діяльність переконання, його 

відмінна особливість. Відповідає це дійсності чи підбурювач має в злочині 

свою вигоду (інтерес) це вже не суттєво. 

3) Порада – безпосередньо примикає до переконання, в силу, що і в ній 

підбурювач зовні не виражає свій інтерес (вигоду) у вчиненні злочину. 

 

Проте на відміну від умовляння порада, як правило, представляє собою 

момент ний акт підбурювання. 

Відмінність цього способу підбурювання від інтелектуального 

пособництва у вигляді дачі порад залежить не від характеру використання 

заходів, а від характеру мотивів, які породжені ними у виконавця. 

Якщо підбурювач породжує у підбурюваної особи намір, бажання 

вчинити злочин, то інтелектуальний пособник лише укріпляє вже виниклий у 

особи намір вчинити злочин, породжує додаткові мотиви, наводить нові 

аргументи на користь вчинення злочину. 

Тому для того, щоб з’ясувати, встановити що мало місце: 

– чи підбурювання; 

– чи інтелектуальне пособництво, необхідно знати, до чого привела 

порада; 

– до укріплення і коректорки наміру вчинити злочин, який вже виник у 

свідомості особи 

чи 

– до чинення такого наміру у особи. 

4) Прохання – на відміну від умовляння і поради як заходів 

підбурювання воно у своїй основі містить інтерес (вигоду) підбурювача. 

За допомогою прохання підбурювач прагне схилити виконавця до 

вчинення дій, які представляють інтерес для нього або третіх осіб. 

Проте психологічна дієвість цього заходу підбурювання в значній мірі 

залежить від характеру (особливостей) відносин між підбурювачем 

підбурюваним. 



Так, якщо та чи інша особа звернеться до службової особи з проханням 

відати фіктивну довідку про роботу, яка необхідна для вступу до вищого 

навчального закладу, то в цьому службова особа, безумовно, відмовить. 

Але, якщо з таким проханням до службової особи звернеться його добрий 

знайомий чи особа, з якою службова особа пов’язана якимись службовим чи 

особистими узами, - то результат (наслідки) не завжди буде негативним. 

Не тільки при службовому підроблені, але і при такому тяжкому злочині, 

як вбивство, прохання, при наявності відповідних відносин, може виявитися 

цілком достатнім, щоб схилити виконавця до діяння. 

Для вирішення на практиці питання про те, чи могло би в конкретній 

справі прохання заходом (способом) підбурювання, належить з’ясувати увесь 

комплекс відносин між виконавцем злочину і особою, яка підозрюється у 

підбурюванні, і тільки на цій підставі робити висновки. 

Серед інших заходів підбурювання ще можна виділити: 

– Обіцянка вигоди від вчинення злочину; 

– Зародження у іншої особи оману (російське заблуждения) обман; 

– Використання суттєвої помилки тощо. 

Використання помилки особи з приводу певних обставин полягає у тому, 

щоб спрямувати її діяльність на вчинення злочину чи обман особи у відношенні 

певних обставин з тією же метою.  

Наприклад: Збуджування безпідставних ревнощів при певних обставинах 

може бути дійовим заходом підбурювання до вбивства. 

При цьому треба мати на увазі, що якщо обман стосується не мотивів, які 

визначають формування наміру (умислу) виконавця, а відносяться до 

елементів, що утворюють склад злочину, то такий обман виходить за рамки 

(межі) підбурювання і перетворює підбурювача в опосередкованого виконавця.  

Встановлення способу підбурювання має велике практичне значення 

тому, що на підставі цього легко з’ясувати мотиви, які схилили підбурюваного 

до вчинення злочину. Знання мотивів людської поведінки дозволяє встановити 

ступень вини конкретної особи і тим самим індивідуалізувати покарання. 

Особливо це важливо в справах, де склад злочину включає в якості необхідної 

ознаки суб’єктивної сторони мотив злочину. 

Встановивши способи (заходи) підбурювання, тобто фактори, що схилили 

особу на вчинення злочину, можна безпомилково встановити мотив злочину і 

правильно його кваліфікувати. 

Якщо способи (заходи), які використовує підбурювач для виникнення, 

збудження у іншої особи наміру, рішучості вчинити злочин, можуть бути 

різноманітними, то ФОРМИ, в які він втілює свою діяльність – ОБМЕЖЕНІ.  

Вони обмежені насамперед способом спілкування людей один з одним, 

способом передачі своїх думок однією особою іншій. 

Любий спосіб, який використовує підбурювач, - погроза, порада, 

прохання, переконання тощо – втілюється, як правило, у словесну форму. 

Однак інколи підбурювач може обходиться і без слів, замінюючи їх 

жестом, здатним виразити і передати його думку підбурюваному. 

Це так званні КОНКЛЮДЕНТНІ ДІЇ, які частіше всього мають місце у 

випадках підбурювання безпосередньо на місці вчинення злочину, коли 



визначеність ситуації надає жесту необхідну виразність, робить його 

однозначним. 

Між діяльністю підбурювача і організатором є певна схожість, але вони 

мають більше відмінностей. 

Головною із них є те, що підбурювач обмежується лише схилянням іншої 

особи до вчинення злочину, тобто бачить свою діяльність закінченою, коли він 

викликав у виконавця рішучість і намір вчинити злочин. 

Організатор цим не обмежується, він розробляє план, подаючи його 

виконавцю і, таким чином, не тільки викликає намір і рішучість вчинити 

злочин, але і впевненість в необхідності діяти згідно розробленого ним плану. 

ІV. Пособник (ч.  5 ст. 27 КК). 

Пособництво – самий розповсюджений вид співучасті. За своєю 

об’єктивною роллю в злочині, який вчинюється спільно, пособник, за рідким 

виключення, завжди менш небезпечна фігура, ніж інші співучасники. Це 

пояснюється тим, що ініціатива вчинення злочину належить не йому, він не 

керує злочинною діяльністю інших осіб, не виконує об’єктивної сторони 

злочину. Пособник лише сприяє виконавцю злочину в здійсненні його 

злочинного наміру, не виконуючи при цьому дій, що входять до об’єктивної 

сторони складу злочину. Однак і цих межах діапазон дій посібників вельми 

широкий: від повідомлення виконавцю відомостей про склад сім’ї майбутньої 

жертви пограбування до надання знарядь для вбивства. 

У відповідності до ч. 5 ст. 27 КК : 

«Пособником є особа, яка 1) порадами, вказівками, 2) наданням засобів 

чи знарядь 3) або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими 

співучасниками, 4) а також особа, яка заздалегідь обіцяла а) переховати 

злочинця, б) знаряддя чи засоби вчинення злочину, в) сліди злочину чи г) 

предмети, здобуті злочинним шляхом, 5) придбати чи збути такі предмети, 6) 

або іншим чином сприяти приховуванню злочину».  

Як витікає із закону (ч.5 ст.27 КК), хоча і в узагальненій формі, дано 

перелік способів пособництва. Всі вони за своїми об’єктивними якостями 

можуть бути поділені на 2 види: 

1) Фізичне сприяння – (пособництво) виконавцю в реалізації його 

злочинного наміру, тобто вчинення дій, які допомагають виконавцю виконати 

об’єктивну сторону злочину. Це виражено у законі словами:  

– надання засобів чи знарядь (2); 

– або усунення перешкод (3). 

Однак у чому б вони не полягали ці дії пособника, вони не повинні 

входити в об’єктивну сторону складу злочину, тому що в противному випадку 

пособнику перетворюється у виконавця. 

2) Інтелектуальне сприяння – (пособництво) : 

– дача порад чи вказівок (1); 

– заздалегідь дана обіцянка переховати а) злочинця, б) знаряддя чи 

засоби вчинення злочину, в) сліди злочину чи г) предметів, здобутих 

злочинним шляхом (4); 

– заздалегідь дана обіцянка придбати чи здобути такі предмети (5); 

– заздалегідь дана обіцянка іншим чином сприяти прихованню злочину . 



Цей вид пособництва полягає в укріпленні рішучості виконавця вчинити 

злочин, на відміну від підбурювання, де підбурювач викликає рішучість, 

бажання у виконавця вчинити злочин. Пособник не створює своїми діями такої 

рішучості, бажання вчинити злочин, вона вже є, вже виникла незалежно від 

волі пособника, він лише укріплює таку рішучість, бажання. 

З об’єктивної сторони спільність в поведінці пособника полягає в тому, 

що, укріплюючи своїми діями чи бездіяльністю рішучість у вчиненні злочину, 

він ставить свою діяльність у причинний зв’язок з тим злочином, який вчиняє 

виконавець. 

Тобто пособник може сприяти злочину лише у тому випадку, коли його 

діяння хронологічно попереджувало чи проходило (відбувалося одночасно з 

діями виконавця). 

Якщо дії пособника відносяться до часу, коли діяння виконавця були 

закінчені, тобто вони вже не знаходяться з цим діянням у причинному зв’язку, 

то вони не можуть бути визнані пособництвом.  

Тому переховування злочину, яке відбувається вже після того, як злочин 

вчинено, не може бути визнано пособництвом (ч.6 ст.27 КК). 

У злочинах, закінчення яких не співпадає з моментом виконання, 

передбаченого законом СКЛАДУ злочину, пособництво можливе і після 

закінчення складу злочину, але в будь-якому випадку до закінчення злочину. 

З суб’єктивної сторони – пособництво характеризується тільки умисною 

формою вини. 

При цьому пособник обов’язково повинен бути ПОІНФОРМОВАНИЙ 

про злочинні наміри інших співучасників і як мінімум про злочинні наміри 

виконавця Тим самим він передбачає, що злочин, причому конкретний, буде 

вчинено і бажає цього або свідомо допускає настання суспільно небезпечних 

наслідків. 

Фізичне пособництво. 

1) Надання засобів і знарядь – полягає у тому, що пособник передає у 

розпорядження виконавця речі матеріального світу, які повинні забезпечити 

досягнення злочинних намірів співучасників, тобто можуть здійснювати вплив 

на потерпілого, предмет злочину чи іншим чином полегшити досягнення 

злочинного результату. 

Такими предметами можуть бути: зброя, відмички, транспорт, паливні 

матеріали, документи, засоби зв’язку тощо. 

2) Усунення перешкод –  

Належить розуміти як ліквідація перепон, що заважають виконавцю 

вчинити злочин і тим самим реалізувати злочинний намір співучасників. 

Це може бути і відволікання уваги осіб, залишення незачиненим 

приміщення, куди має проникнути виконавець, перерізати провід телефонного 

зв’язку тощо. 

Якщо усунення перепон передбачає такі зміни в оточуючій дійсності, 

коли із неї вилучаються ті чи інші елементи, що заважають виконавцю 

виконати його намір, то створення умов, навпаки, передбачають поновлення 

оточуючої дійсності чимось таким, що не будучи засобом, безпосередньо 



вжитим виконавцем для досягнення своєї мети, тим паче надасть йому 

допомоги у виконанні об’єктивної сторони злочину. 

Наприклад: З метою заглушення крику потерпілої при зґвалтуванні один з 

присутніх в сусідній кімнаті молодих людей (сам він не приймав ніякої участі у 

насильстві) на повну потужність включив магнітофон, в звуках якого потонули 

крики потерпілої. 

Інтелектуальне пособництво 

На відміну від фізичного пособництва, яке змінює зовнішній світ, чи яке 

утворює необхідну обстановку для вчинення злочину, інтелектуальне 

пособництво полягає у ПСИХІЧНОМУ впливі на свідомість і волю виконавця, 

МЕТОЮ такого пособництва є укріплення рішучості і бажання виконавця на 

вчинення злочину. 

ЗАСОБАМИ інтелектуального пособництва є вказані в законі (ч.5 ст.27 

КК) положення, які зараз розглянемо. 

1) Дача порад чи вказівок – виражається в тому, що надається іншим 

співучасникам інформація щодо найбільш прийнятих місця, часу, способів 

вчинення злочину та інших обставин, яка є необхідною для реалізації спільних 

злочинних намірів. 

Пособник може наприклад, пояснити, як краще проникнути у приміщення 

для вчинення крадіжки або порекомендувати, як можна втягти у вчинення 

злочину інших осіб тощо. 

2) Заздалегідь дана обіцянка переховати: 

а) Злочинця – полягає в тому, що приховувач обіцяє приховати особу, яка 

вчинила злочин шляхом надання житла, фальшивих документів, пластичної 

операції тощо. 

б) Знаряддя чи засоби – може полягати в приховуванні в спеціальному 

сховищі вогнепальної зброї, транспорту, в знищенні їх тощо. 

в) Сліди злочину - може полягати в приховуванні трупу потерпілого, його 

знівеченні, спалюванні одягу злочинця, замиванні на ньому слідів крові, 

знищенні фальшивих документів тощо. 

г) Предметів, здобутих злочинним шляхом – це приховування речей, 

здобутих шляхом крадіжки, зберігання грошей, одержаних внаслідок вчинення 

злочину тощо. 

3) Заздалегідь дана обіцянка придбати чи збути такі предмети – полягає в 

купуванні (обміні), одержання в заставу майна, а також в продажу чи в іншому 

збуті такого майна. 

4) Заздалегідь дана обіцянка іншим чином сприяти приховуванню 

злочину -  

передбачає обіцянку вчинити будь-які інші, крім перелічених у ч.5 ст.27 

КК дії, які спрямовані на приховання злочину. 

Це може бути обіцянка знищити кримінальну справу чи предмети, які є 

доказами у ній, підробити документи, які стосуються особливості виконавця чи 

правомірності джерел походження предметів, здобутих злочинним шляхом, 

тощо. 



Таким чином, можна зробити висновок, що пособництво, як фізичне, так і 

інтелектуальне можливе на стадії готування, замаху на злочин, до закінчення як 

складу злочину, так і фактичного закінчення злочину. 

Найчастіше пособник сприяє у вчинені злочину виконавцю, але 

пособництво не виключається вчиненні 

дій, що сприяють у вчиненні злочину іншими співучасниками. 

Пособництво на відміну від підбурювання з об’єктивної сторони може 

виражатися як в діях, так і в бездіяльності. 

Якщо дії пособника містять у собі склад іншого самостійного злочину, то 

вони потребують додаткової кваліфікації за відповідною статтею Особливої 

частини КК (наприклад, вбивство п.9 ч.2 ст.115 КК). 

У відповідності до ч.6 ст.27 КК 

«Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування злочинця, знарядь 

і засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним 

шляхом, або придбання чи збут таких предметів. Особи, які вчинили ці діяння, 

підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, передбачених 

статтями 198 та 396 цього Кодексу». 

Однак треба мати на увазі, що такі дії можуть бути визнані пособництвом 

і за відсутності обіцянки їх вчинити, якщо в силу їх систематичності вони 

давали підстави виконавцю розраховувати на подібне сприяння з боку 

пособника. 

Якщо такої систематичності не має, то як вказано в ч.6 ст.27 КК 

відповідальність настає за: 

– ст.198 КК «Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним 

шляхом»; 

– ст. 396 КК «Приховування злочину». 

Відповідно до ч.7 ст.27 КК, «Не є співучастю обіцяне до закінчення 

вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний або 

вчинюваний злочин. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише 

у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого злочину». 

 

Висновок до питання: 

Класифікація співучасників ґрунтується на тій функціональній ролі, яку 

виконує конкретний суб’єкт при спільному вчиненні злочину. У свою чергу, 

роль кожного суб’єкта визначається його вкладом у досягнення злочинного 

результату, характером виконуваних дій (бездіяльності), їх інтенсивністю. При 

цьому належить завжди пам’ятати, що співучасть можлива тільки при вчиненні 

умисних злочинів, в силу законодавчого визначення поняття співучасті (ст. 26 

КК) та із законодавчих теоретичних положень про те, що про умисний злочин 

мова може йти тоді, коли особа мала намір вчинити злочин. Про необережний 

злочин можна ставити питання лише у випадках, коли особа не мала наміру 

вчинити злочин. А тому важко (практично неможливо) уявити, що особи діяли 

необережно, і не мали наміру вчинити злочин, умисно беруть участь у його 

вчиненні. 

 

 



2. ФОРМИ СПІВУЧАСТІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Особливість спільної діяльності співучасників, порядок і межі їх 

відповідальності в значній мірі залежать від взаємозв’язку співучасників, від 

ступеня їх узгодженості та характеру участі окремих співучасників у вчиненні 

злочину. 

ФОРМА СПІВУЧАСТІ – це зовнішній прояв її, який розрізняється за 

способом об’єднання двох або більше суб’єктів злочину в єдине посягання, 

тобто іншими словами можна сказати за способом взаємодії винних, які 

розрізняються між собою за характером виконуваних ними ролей, за стійкістю 

суб’єктивних зв’язків між ними. 

Спосіб взаємодії охоплює об’єктивні обставини співучасті. Головне в 

ньому це розподіл ролей і стійкість об’єднання винних. 

Знання форм співучасті дозволяє зрозуміти, в яких ролях виступають 

винні, як вони взаємодіють в процесі спільного виконання злочину. 

З’ясовуючи форму співучасті, тим самим вирішується питання про 

правильну кваліфікацію спільних посягань, а , отже, правильно визначити межи 

відповідальності кожного співучасника з урахуванням ступеню і характеру 

участі кожного з співучасників у вчиненні злочину при призначенні судом 

покарання. 

Форми співучасті можна визначити за наступними критеріями: 

- об’єктивними ознаками; 

- за суб’єктивними ознаками; 

- за стійкістю суб’єктивних зв’язків; 

- за стійкістю умислу. 

I. За об’єктивними ознаками. 

За цими ознаками співучасть має такі форми: 

- проста; 

- складна. 

Проста форма (співвиконавство, співвинність) – (співучасть у широкому 

смислі слова) 

Передбачає таке об’єднання зусиль співучасників, коли серед них не має 

розподілу ролей і кожен з них виконує дії, що утворюють об’єктивну сторону 

складу злочину повністю або частково. 

Тобто при цій формі співучасті всі співучасники є виконавцями злочину і 

отже всі вони виконують однорідну роль, тобто однаково з правової точки зору 

діяння, тим самим виступають співвиконавцями. 

Ця форма співучасті характеризується тим, що всі співучасники 

безпосередньо беруть участь у виконанні об’єктивної сторони злочину, при 

цьому може бути своєрідний розподіл ролей між ними в межах об’єктивної 

сторони цього злочину. 

Наприклад: Г. і Ч. були засуджені за ч. 3 ст. 152 КК кожен за зґвалтування 

неповнолітньої. При цьому безпосередньо статевий акт вчинив тільки Ч., а дії 

Г. виразилися у тому, що він паралізував опір потерпілої В., погрожуючи їй 

ножем. 

В п. 3 постанови ПВС України ―Про судову практику в справах про 

злочини проти життя і здоров’я особи‖ від 7.02.2003 р. № 1 вказується: 



―У разі, коли до кримінальної відповідальності притягнуто кількох осіб, 

які діяли спільно, з умислом, спрямованим на позбавлення життя потерпілого 

чи заподіяння шкоди його здоров’ю ,належить з’ясовувати і зазначити у вироку 

характер їхніх дій, ступінь участі у вчиненні злочину кожної з них. …. Дії осіб, 

які безпосередньо брали участь у позбавленні життя потерпілого або заподіяння 

шкоди його здоров’ю, потрібно кваліфікувати за статтями КК, що 

передбачають відповідальність за умисне вбивство чи умисне заподіяння 

шкоди здоров’ю а. дії організаторів,  підбурювачів і пособників, які не були 

співвиконавцями злочинів-,  кваліфікувати за тими ж статтями з посиланням на 

відповідну частину  ст. 27 КК ‖. 

Складна форма - це така форма співучасті, в якій між співучасниками є 

розподіл ролей вчинення злочину, тобто вони виконують різнорідні ролі за 

характером і правовою оцінкою дій або бездіяльності. 

При цій формі співучасті діяння учасників злочину виходять за рамки 

співвиконавства і утворюють різні види співучасників, а саме у відповідності до 

ч. I ст. 27 КК: виконавець; організатор; підбурювач; пособник. 

II. За суб’єктивними ознаками форми співучасті. 

Як вище було вказано має місце 2 форми співучасті за об’єктивними 

ознаками: 

- проста (співвиконавство, співвинність); 

- складна (з розподілом ролей). 

Однак форми співучасті можна виділити і за СУБ’ЄКТИВНИМИ 

ознаками, за стійкістю суб’єктивних зв’язків, стійкістю умислу. 

Стаття 28 КК визначає основні положення щодо відповідальності 

суб’єктів злочину, які діють спільно. 

Вона передбачає 4 види злочиних спільнот (форм), а саме: 

1) група осіб без попередньої змови ( ч. I ст. 28 КК); 

2) група осіб з попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 КК); 

3) організована група (ч. 3 ст. 28КК); 

4) злочинна організація (ч.4 ст. 28 КК). 

I. Група осіб без попередньої змови ( ч. I cт. 28). 

У відповідності до ч. I ст. 28 КК, ―Злочин визнається таким, що вчинений 

групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (2 або більше) виконавців без 

попередньої змови між собою‖. 

Це проста форма співучасті і вона передбачає відсутність між 

співвиконавцями попередньої змови. Вона, як правило, дістає вияв у тих 

випадках, коли до діяльності одного виконавця приєднується діяльність одного 

або більше виконавців в процесі вже розпочатого злочину, але до його 

закінчення. 

При цій формі змова на вчинення злочину (доведення його до кінця) має 

місце не на початку, а вже в процесі вчинення злочину і кожен співвиконавець 

усвідомлює те, що він спільно з іншим вчиняє один і той же злочин. 

Таким чином, для цієї форми характерне СПОНТАННЕ, СИТУАТИВНЕ 

об’єднання зусиль виконавців для досягнення загального злочинного 

результату як; 



- безпосередньо перед вчиненням злочину так і в процесі розпочатого 

злочину, але до його закінчення. 

Дії таких виконавців мають бути погоджені стосовно об’єкта та 

об’єктивної сторони злочину. 

Так, якщо одна особа наносить удари потерпілому з метою заподіяння 

йому тілесні ушкодження, а інша особа, скориставшись цим, вилучає майно у 

потерпілого, то вести мову про співучасть не має підстав. 

Відсутність попередньої змови не виключає можливості змови вже під 

час вчинення злочину між співвиконавцями. Безпосередньо вчиняючи злочин, 

вони можуть домовитися при цьому про характер спільних дій, розподіляти 

ролі тощо. 

II. Така форма співучасті характерна при вчиненні ряду злочинів: ст. 

293 ―Групове порушення громадського порядку‖: ст. 294 ―Масові 

заворушення‖. А в деяких злочинах вона передбачена як кваліфікуюча ознака: 

ч. 2 ст. 296 ―Хуліганство‖; ч. 3 ст. 152 ―Зґвалтування‖ та ін. 

III.  Група осіб з попередньою змовою ( ч. 2 ст. 28 ) 

У відповідності до ч.2 ст. 28 КК, ―Злочин визнається вчиненим за 

попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб ( 2 

або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину домовилися про спільне 

його вчинення‖. 

Це також проста форма співучасті, для якої характерно те, що змова 

повина мати місце до початку злочину, тобто до початку безпосереднього 

виконання об’єктивної сторони злочину. Так змова може відбутися задовго до 

вчинення злочину, або відбутися перед початком злочину, тобто до ЗАМАХУ 

на злочин . 

Таким чином, така форма співучасті має місце: до готування до злочину 

або в процесі готування до злочину. 

Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб передбачено 

законом в багатьох випадках як кваліфікуюча ознака: ст. 115 КК; в корисливих 

злочинах проти власності; в злочинах у сфері незаконного обігу наркотичних 

засобів тощо. А в тих випадках коли це не передбачено як кваліфікуюча 

обставина того чи іншого злочину, то відповідно до п. 2 ст. 67 КК виступає 

обтяжуючою обставиною при призначенні покарання. 

Ш. Організована група (ч.3 ст.28 КК) 

За стійкістю суб’єктивних зв’язків та стійкістю умислу виділяються такі 

форми співучасті, як 

- організована група (ч.3 ст. 28 КК); злочинна організація ( ч. 4 ст. 28 

КК). У відповідності до ч.3 ст. 28 КК: ―Злочин визнається вчиненим 

організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали учать 

декілька осіб (3 і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання 

для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з 

розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, 

відомого всім учасникам групи‖. 

Ця форма співучасті має вже певні відмінності від попередніх. 

1) кількісна характеристика - повинна складатися з 3 і більше осіб; 



2) якісна ознака - група повинна зорганізуватися в СТІЙКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ; 

3) якісна ознака - кількість злочинів (одного і більше) об’єднаних єдиним 

планом. 

4) Організаційна ознака – розподіл функцій між співучасниками для 

досягнення цього плану; 

5) Суб’єктивна ознака – обізнаність всіх учасників такої групи з цим 

планом. 

Стійкість об’єднання – хоча це поняття і оціночне і встановлюється 

кожного разу з конкретних обставин справи, але це є визначальною рисою 

організованої групи. 

Стійкість групи визначається стабільністю та згуртованістю її членів, які 

мають єдині наміри щодо вчинення злочинів. 

Зокрема, повинно бути ядро, яке складається з осіб, які характеризуються 

тривалими злочинними зв’язками, намірами, до яких можуть приєднатися інші 

особи. 

Згуртованість групи характеризується її спаяністю та одностайністю. 

Це може проявлятися в: 

- загальних правилах поведінки; 

- наявності організатора (керівника); 

-  постійних міцних внутрішніх зв’язків між учасниками групи; 

- чіткому визначенні функції (ролі) кожного учасника; 

- наявності схваленого учасника групи плану злочинної діяльності. 

ВАЖЛИВОЮ ОЗНАКОЮ згуртованості є суб’єктивний момент, а саме: 

єдність наміру учасників такої групи щодо вчинення злочинів, що передбачає 

усвідомлення кожним з учасників ФАКТУ об’єднання тісно – поєднати свої 

зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату. 

МОТИВИ учасників групи можуть не співпадати між собою. 

СТАБІЛЬНІСТЬ - виражається у міцності та постійності функціонування 

групи. Це може проявитися в: - тривалості, системності та детальній організації 

функціонування даної групи; 

- здатності до заміни вибулих учасників шляхом вербування нових 

членів або у перекваліфікації тих, що залишилися; 

- здатності прикрити свою злочинну діяльність своїми силами, та і з 

допомогою сторонніх осіб ( втому числі і підкупом службових осіб); 

- наявності фінансових та інших матеріальних засобів, зброї, приміщень 

тощо. 

Як висновок можна сказати, що організована група, як форма співучасті, 

спільно не безпечніша від попередніх форм співучасті і діяльність учасників 

такої групи може характеризуватися як: 

- розподілом ролей так і поєднанням цих форм співучасті. 

Саме створення організованої групи вже є ГОТУВАННЯМ до злочину, 

що планували вчинити її учасники. 

Лише в одному випадку, який передбачений ст. 392 КК ―Дії, що 

дезорганізують роботу виправних установ‖ ―організація організованої групи з 



метою тероризування засуджених або нападу на адміністрацію‖ визнається 

ЗАКІНЧЕНИМ ЗЛОЧИНОМ.  

 

IV. Злочинна організація (ч. 4 ст. 28 КК). 

У відповідності до ч.4 ст. 28 КК  

―Злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний 

СТІЙКИМ ІЄРАРХІЧНИМ об’єднанням декількох осіб (5 і більше), члени 

якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися 

для спільної діяльності з метою БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО вчинення ТЯЖКИХ або 

ОСОБЛИВО ТЯЖКИХ злочинів учасниками цієї організації, або керівництва 

чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечити 

функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп‖ 

Це саме найнебезпечніша форма співучасті порівняльне з попередніми. 

Злочинна організація - це організована група ОСОБЛИВОГО РОДУ, яка у 

відповідності до закону визначається більшим ступенем стійкості, 

згуртованості, спрямованості на вчинення тяжких або особливо тяжких 

злочинів, керівництвом чи координації злочинної діяльності інших осіб або 

злочинних угрупувань тощо. 

Злочинна організація характеризується: стійкістю; ієрархічністю; 

об’єднанням декількох осіб (3 і більше) – кількісна характеристика. 

- попередньою змовою зорганізованість ії членів (осіб) або 

структурними частинами (злочинними групами) для спільної злочинної 

діяльності;  

- метою, а саме: а) безпосереднє вчинення ними тяжких або особливо 

тяжких злочинів; 

б) керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб чи груп; 

(консолідація) 

в) забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і 

інших злочинних груп ((охорона і консолідація). 

Саме створення злочинної організації й участь в ній утворюють 

закінчений злочин, що тягне відповідальність у випадках, прямо передбачених 

в Особливій частині КК. 

Стійкість - це поняття аналогічно щодо організованої групи. 

Ієрархічність - полягає в наявності відповідної 

СИСТЕМНО_СТРУКТУРНОЇ побудови злочинної організації як через членів 

(окремих осіб), а також структурних частин. Також вона полягає: 

- у підпорядкованості структурних частин злочинної організації 

єдиному центру, тобто наявність загального керівництва (лідерів), чітко 

визначену підпорядкованість рядових членів об’єднання його керівникам; 

- в наявності вертикальних зв’язків між вищими та нижчими 

структурами; 

- в загально визначені правила поведінки і забезпечення дотримання 

їх учасниками злочинної організації, обов’язковість прийнятих рішень 

організаторами для всіх інших учасників. 



Кількісна характеристика - на відміну від злочинної групи (2 і більше 

особи) передбачає 5і більше особи, які об’єднують свої зусилля для заняття 

злочинною діяльністю; 

Спрямованість на вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів (як 

мета). Це означає, що злочинною організацією може бути визнана лише таке 

об’єднання 3 і більше осіб, діяльність якого має за мету вчинення учасниками 

цієї організації тяжких або особливо тяжких злочинів (див. ч.4 і ч.5 ст. 12 КК). 

Керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб або груп 

означає наявність планів дій угруповання, розподіл функцій між учасниками 

організації чи окремими злочинними групами. 

Тобто це передбачає спільну діяльність учасників такого об’єднання чи 

його структурних частин, яка полягає в організації вчинення злочинів іншими 

особами, керуванні їх підготовкою та вчиненням. 

Забезпечення функціонування як самої злочинної організації так і інших 

злочинних груп передбачає створення необхідних умов для існування цих 

об’єднань і здійснення ними злочинної діяльності. 

Така діяльність може полягати у: фінансуванні; приховуванні; 

забезпеченні правової, медичної, інформаційної допомоги тощо. 

Створення злочинної організації й участь в ній – утворюють закінчений 

злочин, що тягне за собою відповідальність у випадках, прямо передбачених в 

статтях Особливої частини КК. 

По-перше - ст. 255 КК ―Створення злочинної організації‖ – це загальна 

норма, яка передбачає відповідальність за: створення злочинної організації; 

керівництво нею;  участь в ній;  участь у вчинюваних такою організацією 

злочинах; організація, керівництво чи сприянню зустрічі (сходці) представників 

злочинних організацій або організованих груп для спільного вчинення ними 

злочинів; координацію дій таких груп. 

Спеціальними видами злочинних організацій є: 

- створення або участь у банді (ст. 257 КК); 

- створення або участь у терористичній організації чи групі (ст. 258 КК); 

- створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань і участь у них (ст. 260 КК). 

 

Висновок до питання: 

Питання про форми співучасті у злочині – це питання про організаційно-

структурне оформлення співучасті. 

Форма співучасті передбачає специфіку об’єднання співучасників, яка 

обумовлюється змістом об’єктивних і суб’єктивних ознак спільної участі 

кількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Такими ознаками є 

спосіб взаємодії співучасників і наявність та характер змови між ними. 

Для здійснення ефективної боротьби зі злочинністю це питання має 

неабияке значення. Фактично, на сьогодні, саме в цих питаннях 

сконцентрований найбільший комплекс проблем, пов’язаний з подальшим 

розвитком інституту співучасті. 

 



3 ПІДСТАВИ І МЕЖІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

СПІВУЧАСНИКІВ 

 

Співучасть як одна із форм злочинної діяльності не створює будь-яких 

особливих підстав кримінальної відповідальності співучасників. 

Як це витікає із ч. 1 ст. 2 КК єдиною підставою кримінальної 

відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить 

склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом. 

Це положення повністю поширюється і на випадки вчинення злочину у 

співучасті. В той же час межі відповідальності співучасників визначаються 

характером і ступенем участі кожного з них у вчиненому злочині, які в свою 

чергу, обумовлюються 1) виконаною роллю; 2) усвідомленням характеру дій 

інших осіб та 3) рядом інших обставин (форми співучасті тощо). 

Кожен співучасник несе відповідальність за спільно вчинений злочин у 

межах ним вчиненого і усвідомленого, тобто відповідно до принципу 

індивідуальної відповідальності. 

 

І. При простій формі співучасті. 

У відповідності до ч. 1 ст. 29 КК виконавець (співвиконавець) підлягає 

кримінальній відповідальності за тією статтею Особливої частини КК, яка 

передбачає відповідальність за вчинений ними злочин. 

Наприклад: а) ч. 1 ст. 185 КК, якщо не має попередньої змови; 

б) ч. 2 ст. 185 КК, якщо мала місце попередня змова групи осіб; 

в) ч. 2 ст. 296 КК – хуліганство вчинене групою осіб. 

ІІ. При складній формі співучасті, тобто коли має розподіл ролей. 

а) виконавець (співвиконавець) – правила, за якими несе відповідальність 

виконавець, аналогічні тим правилам, за якими відповідає особа, яка вчинила 

злочин одна (не у співучасті), - він підлягає відповідальності за тією статтею 

Особливої частини КК, яка передбачає вчинений ним злочин (ч. 1 ст. 29 КК). 

При цьому його дії кваліфікуються за відповідною статтею Особливої 

частини КК без посилання на ч. 2 ст. 27 КК. 

Наприклад: ч. 3 ст. 185 КК. 

б) Всі інші співучасники (організатор, підбурювач, пособник) 

відповідають за той злочин, що вчинив виконавець. 

Кваліфікація дій виконавця є основою для кваліфікації дій інших 

співучасників. 

Згідно ч. 2 ст. 29 КК – організатор, підбурювач та пособник підлягають 

кримінальній відповідальності за відповідною частиною ст. 27 КК і тією 

статтею (частиною статті) Особливої частини КК, яка передбачає злочин, 

вчинений виконавцем. Наприклад: ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 185 КК – організатор 

крадіжки з проникненням у приміщення, сховище чи житло. 

Посилання на відповідну частину ст. 27 КК при кваліфікації інших 

співучасників обумовлено тим, що, з одного боку, організатор, підбурювач та 

пособник, як правило, безпосередньої участі у виконанні об’єктивної сторони 

злочину не приймаються, а з з другого боку, цих ознак недостатньо для 

визначення характеру і ступеня участі вказаних осіб у вчиненні злочину. 



Ознаки, описані у ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 27 КК є своєрідним юридичним 

з’єднувачем дій організатора, підбурювача та посібника з діями виконавця в 

рамках інституту співучасті. 

Таким чином, кваліфікація інших співучасників у принципі завжди 

визначається діями виконавця, за винятком деяких випадків. 

Правила кваліфікації діянь організатора, підбурювача та посібника, які 

визначені у ч. 2 ст. 29 КК, не поширюється (не застосовуються) на випадки, 

коли вони одночасно були співвиконавцями злочину. 

За таких обставин їх дії належить кваліфікувати за статтею Особливої 

частини КК без посилання на відповідну частину ст. 27 КК, але у постанові про 

притягнення до кримінальної відповідальності вся діяльність цих осіб повинна 

бути вказана. Аналогічно і суд поступає при постанові вироку. 

В тих випадках, коли вказані особи, при вчиненні декількох злочинів 

виконували різні ролі в цих злочинах, то їх дії належить кваліфікувати за 

сукупністю за кожен злочин окремо з посиланням на відповідні частини ст. 27 

КК. 

При вирішенні питання про відповідальність співучасників раніше 

виникала проблема щодо ставлення їм у вину об’єктивних і суб’єктивних ознак 

злочину, які характеризують підвищену, або навпаки зменшену 

відповідальність виконавця. 

Ці питання вирішені в ч. 3 ст. 29 КК: ―Ознаки, що характеризують особу 

окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучаснику. 

Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені в статтях 

Особливої частини КК, як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій 

виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці 

обставини‖. 

Відповідно до викладеного в ч. 3 ст. 29 КК можлива різна кваліфікація 

співучасників – з одного боку – організатора, підбурювача і посібника, і з 

другого боку виконавця. Тобто таким чином реалізується принцип 

індивідуалізації покарання. 

Обставинами, які обумовлюють таку різну кваліфікацію є: 

1) ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину; 

2) розходження і зміст умислу співучасників щодо обставин, які 

обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини КК як 

ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця (об’єктивного 

характеру обставини); 

3) не охоплення змістом співучасників вчиненого виконавцем 

(суб’єктивного характеру обставини). 

Так необхідно виходити із такого: 

1) Об’єктивні обставини – обставини, що характеризують 

об’єктивну сторону складу і впливають на кваліфікацію злочину, тобто такі 

обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої 

частини КК, як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця 

(наприклад, спосіб, великий, особливо великий розмір викрадення чи хабара 

тощо). 



Такі обставини, можуть бути інкриміновані (поставлені у вину) іншим 

співучасникам чи співучаснику, лише тим, які усвідомлювали ці обставини, 

тобто заздалегідь знали про них, були поінформовані про них. 

Наприклад: 1) Виконавець вчинив вбивство з особливою жорстокістю, а 

інші співучасники про це не знали і навіть не усвідомлювали, що виконавець 

поступить таким чином, тобто і свідомо не допускали застосування такого 

способу. 

В цьому випадку виконавець несе відповідальність за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК, 

а інші співучасники за відповідною частиною ст. 27 і ч. 1 ст. 115 КК, як 

співучасть у простому вбивстві. 

2) Так, кваліфікуючі ознаки, які характеризують підвищену 

суспільну небезпеку одержання хабара(вимагання, великий або особливо 

великий розмір хабара, відповідальне чи особливо відповідальне становище 

службової особи, яка одержала неправомірну вигоду – ч. 2, 3 ст. 368 КК) 

можуть ставитись у вину іншим співучасникам, якщо ці обставини 

охоплюються їх умислом. 

2) Суб’єктивні обставини, які визначають кваліфікацію злочину, 

вчиненого виконавцем (наприклад, мета, мотив) можуть інкримінуватися 

іншим співучасникам також за умови, що вони заздалегідь знали про них, були 

проінформовані про їх наявність. 

В противному випадку, якщо ці ж ознаки їм не були заздалегідь відомі, 

співучасники не були поінформовані про них, тобто умислом їх це не 

охоплювалось, то ці обставини (суб’єктивні ознаки) не можуть бути поставлені 

їм у вину. 

Наприклад: Якщо підбурювач схилив виконавця до вбивства потерпілого, 

керуючись мотивом помсти, а виконавець, давши на це згоду, вбиває 

потерпілого, переслідуючи корисливу мету, то виконавець відповідає за п. 6 ч. 

2 ст. 115 КК, а підбурювач, що не знав про корисливі мотиви виконавця – за ч. 

4 ст. 27, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК. 

В той же час, якщо підбурювач був поінформований про корисливі 

мотиви виконавця, то він буде відповідати за підбурювання до умисного 

вбивства із корисливих мотивів – ч. 45 ст. 27, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК. 

3) Обставини, що посилюють або пом’якшують відповідальність.  

Це стосується тих випадків, коли ці обставини характеризують лише 

особу окремого співучасника. 

В тих випадках ці обставини, навіть якщо інші співучасники знали про 

них, то вони ставляться у вину лише цьому співучаснику. 

Наприклад: повторність, рецидив тощо і вони не впливають на 

кваліфікацію інших співучасників. 

1) Так, якщо посібник усвідомлює, що він сприяє в убивстві 

виконавцю, який вже раніше вчинював вбивство, то посібник несе 

відповідальність за просте вбивство – ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 115 КК, а виконавець 

за вбивство при обтяжуючих обставинах – п. 13 ч. 2 ст. 115 КК– за повторне 

вбивство. 

2) Коли під час пологів мати вбиває свою дитину, то її дії, 

враховуючи стан, в якому вона перебувала кваліфікуються за ст. 117 КК 



―Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини‖, тобто за вбивство при 

пом’якшуючих обставинах, а будь-який інший співучасник (чоловік, акушерка 

тощо) такого вбивства буде відповідати за просте вбивство (буз обтяжуючих чи 

пом’якшуючих обставин) – ст. 27, ч. 1 ст. 115 КК, в силу того, що особисті 

ознаки, що пом’якшують відповідальність матері не можуть впливати на 

відповідальність інших співучасників. 

Хотів би звернути вашу увагу і ще на такий момент. 

Вище велася мова про відповідальність співучасників за вчинений злочин 

у простій і складній формах співучасті за умови, що злочин є закінченим. 

А як бути коли виконавець не довів до кінця умисел усіх співучасників, 

тобто злочин є незакінченим? 

На це питання дається відповідь в ч. 4 ст. 29 КК: 

―У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники 

підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому 

злочині‖.  

Якщо це стадія готування до злочину, то дії виконавця належить 

кваліфікувати з посиланням на ст. 14 КК (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 КК), а інших 

співучасників як співучасть у готуванні до злочину і з посиланням на 

відповідну частину ст. 27 КК (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 КК). Аналогічно 

кваліфікується замах на злочин. 

 

ІІІ. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 30 КК). 

Як вже вказувалось вище (3 питання лекції), що організована група та 

злочинна організація, як форми співучасті представляють підвищену суспільну 

небезпеку в силу певних особливостей. В силу цього законодавець і виділив в 

окрему статтю питання про відповідальність співучасників таких форм 

співучасті, виділивши окремо відповідальність організаторів таких об’єднань 

від інших учасників. 

У відповідності до ч. 1 ст. 30 КК: ‖Організатор організованої групи чи 

злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, 

вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони 

охоплювалися його умислом‖. 

Таким чином, організатор організованої групи чи злочинної організації 

підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, які вчинило об’єднання 

осіб, при умові, що ці злочини охоплювались його умислом. 

А це такі злочини, які були вчинені усіма чи частиною учасників 

об’єднання, або, навіть, одним із них. 

Об’єктивним критерієм ставлення у вину організатору усіх злочинів, 

вчинених членами таких груп є те, що ці злочини в кінцевому підсумку і є 

наслідком його організаторської діяльності щодо організації цих злочинних 

об’єднань, керівництва ними чи інше забезпечення їх діяльності. 

Суб’єктивним критерієм ставлення у вину організатору усіх злочинів, 

вчинених членами таких злочинних об’єднань є те, що він усвідомлює 

злочинний характер свого діяльності усіх членів таких об’єднань і бажання чи 

свідоме допущення того, щоб така діяльність ними була здійснена. 



Щодо відповідальності інших учасників злочинних об’єднань, то у 

відповідності до ч. 2 ст. 30 КК, яка гласить:  

―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‖. 

Тобто на відміну від організатора інші учасники таких злочинних 

об’єднань не несуть відповідальності за всі злочини, які були вчинені цими 

об’єднаннями, навіть за умови, що вони усвідомлювали факт їх вчинення. 

Закон прямо вказав, що вони підлягають відповідальності тільки за ті злочини, 

у підготовці чи вчиненні яких вони брали участь незалежно від ролі, яку 

виконували. 

В тих випадках, коли організована група передбачена у статтях Особливої 

частини КК у якості кваліфікуючої обставини конкретного злочину, то дії усіх 

учасників такої групи належить кваліфікувати за відповідною частиною 

відповідної статті Особливої частини КК без посилання на ст. 27 КК. 

За таких обставин ці особи визнаються виконавцями цього злочину. 

Наприклад: ч. 2 ст. 147 ―Захоплення заручників‖; ч. 3 ст. 149 ―Торгівля 

людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини‖ та ін. 

За такими правилами, тобто без посилання на ст. 27 КК, належить давати 

правову оцінку (кваліфікувати) дії організатора та інших учасників злочинних 

об’єднань і в тих випадках коли: 

- організація, керування злочинними організаціям чи організованими 

групами чи участь у них або вчинюваних ними злочинах, утворюють 

самостійний склад злочину, у тому числі і кваліфікований. 

Наприклад, ч. 1 ст. 209 КК ―Легалізація (відмивання) грошових коштів та 

іншого майна, здобутих злочинним шляхом‖ або ч. 1 ст. 255 ―Створення 

злочинної організації‖, ст. 257 ―Бандитизм‖; та ін. 

Створення організованої групи у випадках, не передбачених статтями 

Особливої частини КК, тягне за собою кримінальну відповідальність як за 

готування до ти злочинів, для вчинення яких вона була створена. 

Відповідальність учасників організованих груп і злочинних організацій, 

які виконують охоронні і інші функції по наданню послуг побутового 

характеру, але самі безпосередньо участі у вчиненні злочину не приймають, 

наприклад, у разі виконання в злочинній групі функцій охоронця, а також осіб, 

що тримають кошти, здобуті злочинним шляхом (так званий ―общак‖), в діянні 

має місце сприяння приховуванні злочинів, тобто фізичне пособництво у 

вигляді усунення перешкод або заздалегідь обіцяне приховування злочину. 

Спеціальні питання відповідальності за співучастю. 

Нерідко виникають так звані спеціальні питання відповідальності 

співучасників за вчинений злочин: 

1. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом. 

2. Провокація злочину. 

3. Ексцес виконавця. 

4. Без наслідкова співучасть. 

5. Невдале підбурювання або пособництво. 

6. Добровільна відмова співучасників. 



І. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом 

При вивченні теми ―Суб’єкт злочину‖ з’ясували, що у відповідності до ч. 

1 ст. 18 КК ―Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у 

віці, з якого може настати кримінальна відповідальність‖. 

Це так званий загальний суб’єкт злочину. Але життя, практика і 

законодавство вказує на те, що мають непоодинокі випадки, коли вчинити 

злочин і відповідати за нього може не будь-який загальний суб’єкт, а тільки 

певна конкретна особа, що характеризується певними ознаками, які виділяють 

її із загальної маси загальних суб’єктів. 

В теорії і практиці їх визначають як спеціальні суб’єкти злочину. 

Згідно ч. 2 ст. 18 КК:  

―Спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у 

віці, з якого може настати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом 

якого може бути лише певна особа‖. 

Як вже вказувалось, що характерною ознакою із спеціальним суб’єктом є 

те, що їх можуть вчинити лише особи, які наділені ознаками спеціального 

суб’єкта. 

Тоді виникають 2 питання, а саме: 

1) Чи можлива співучасть у таких злочинах осіб, які наділені ознаками 

спеціального суб’єкта? 

2) Чи можуть ці особи нести відповідальність за ті злочини, суб’єкт 

вчинення яких є спеціальним? 

Аналізуючи статті 26, 27, 28, 29, 30 КК не знаходимо, щоб законодавець 

прямо забороняв позитивно вирішувати ці питання. В силу того, що в цих 

статтях не говориться, що співучасть за спеціальним суб’єктом неможлива. 

Більш того, це питання позитивно вирішено в ч. 3 ст. 401 КК ―Поняття 

військового злочину‖, правда стосовно військових злочинів. 

―Особи, не зазначені у цій статті, за співучасть у військових злочинах 

підлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу‖. 

Це положення є законодавчим визначенням принципу відповідальності 

злочинів зі спеціальним суб’єктом. Іншими словами, виконавцями будь-якого 

військового злочину (ст. 402-435), можуть бути лише військовослужбовці, а 

іншими співучасниками можуть бути і цивільні особи (організатор, підбурювач, 

пособник). Однак цивільні особи не можуть бути співвиконавцями військових 

злочинів. 

В тих випадках, коли військовослужбовець і цивільна особа спільними 

діями (зусиллями) виконують об’єктивну сторону військового злочину, то 

цивільна особа несе відповідальність за вчинення військового злочину як 

посібник і така кваліфікуюча ознака як ―за попередньою змовою групою осіб‖ 

не застосовується. 

Таким самим чином кваліфікуються дії цивільної особи і в тих випадках, 

коли вона вчинила діяння, що містить ознаки військового злочину, замість 

військовослужбовця, який схилив її до вчинення цього злочину. 

Наприклад: до знищення чи пошкодження військового майна (ст. 

411 КК). 

При цьому такий військовослужбовець визнається виконавцем злочину. 



Вищевикладене дає підстави стверджувати, що і в інших злочинах із 

спеціальним суб’єктом, особи, які не є спеціальними суб’єктами, можуть 

вказуватися як співучасники злочину. 

Інакше кажучи, виконавець цих злочинів може бути тільки спеціальний 

суб’єкт, а також співучасником як організатор, підбурювач, посібник можуть 

бути і інші особи, які не наділені ознаками спеціального суб’єкта з посиланням 

на відповідні частини ст. 27 КК. 

Проте треба мати на увазі, що наявність відповідальності співучасників за 

вчинене виконавцем ще не означає, що їх діяння повинні кваліфікуватися за 

тією ж нормою, що і дії виконавця. 

Вирішення цього питання залежить від того, яке значення придає 

законодавець ознаці, що характеризує суб’єкт злочину у якості спеціального. 

Тут можливі наступні варіанти: 

1) Ознака спеціального суб’єкта характеризує основний склад злочину. 

Наприклад: ч. 1 ст. 365 КК – перевищення влади або службових 

повноважень вчинене службовою особою. 

Виконавцем є тільки службова особа, а всі інші можуть бути лише 

організатором, підбурювачем чи пособником і їх дії будуть кваліфікуватися за 

ч. 1 ст. 365 КК, як і дії виконавця, але з посиланням на відповідну частину ст. 

27 КК. (Наприклад: ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 365 КК – підбурювання до перевищення 

службових повноважень). 

2) Ознака спеціального суб’єкта кваліфікований або особливо 

кваліфікований склад злочину, оскільки наявність її збільшує небезпечність 

виконавця, не впливаючи на тяжкість злочину в цілому. 

Наприклад: п. 13 ч. 2 ст. 115 КК передбачає таку ознаку спеціального 

суб’єкта, яка підвищує небезпечність не самого злочину, а особи, а саме – 

особа, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, 

передбаченого статтями 116-118 КК. 

В цьому випадку всі інші співучасники будуть нести відповідальність за 

ч. 1 ст. 115 КК з посиланням на відповідні частини ст. 27 КК. 

3) Ознака спеціального суб’єкта підвищує суспільну небезпечність не 

тільки виконавця, але і всього злочину в цілому, то дії всіх співучасників 

належить кваліфікувати за тією ж нормою, що і дії виконавця. 

Наприклад: Одержання хабара службовою особою, яка займає 

відповідальне становище (ч. 2 ст. 368 КК) або особливо відповідальне 

становище (ч. 3 ст. 368 КК) збільшує небезпечність злочину в цілому (в 

однаковій мірі підривається авторитет влади, коли хабара бере паспортист 

РВВС або міністр ВС). 

В цьому випадку всі інші співучасники несуть відповідальність за ч. 2 або 

ч. 3 ст. 368 КК з посиланням на відповідні частини ст. 27 КК. 

4) Ознака спеціального суб’єкта утворює привілейований склад злочину у 

зв’язку з тим, що її наявність зменшує суспільну небезпечність виконавця 

злочину, не змінюючи тяжкості злочину в цілому. 

Наприклад: ст. 117 КК передбачає відповідальність за умисне вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини, її психофізичний стан під час пологів 

або відразу після пологів дає підставу для зменшення її відповідальності. В той 



же час для інших співучасників дане посягання зостається умисним 

протиправним спричиненням смерті іншій людині, тобто звичайним (простим) 

умисним вбивством. Тому їх дії належить кваліфікувати за ч. 1 ст. 115 КК 

(якщо не має кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК), а дії матері 

новонародженої дитини за ст. 117 КК. 

Таке тлумачення витікає із пояснення, що дається в п. 21 ППВСУ №2 від 

07.02.2003 р. ―Про судову практику в справах про злочини проти життя і 

здоров’я особи.‖: 

―Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини слід 

кваліфікувати за ст. 117 КК, якщо воно вчинене під час пологів або одразу ж 

після них.‖ 

І далі Пленум зазначив: 

―Вчинення цих дій через деякий час після пологів за відсутності 

кваліфікуючих ознак, передбачених ч.2 ст.115 КК, тягне відповідальність за ч.1 

зазначеної статті.‖ 

5) В окремих складах співвиконавцями злочинів зі спеціальним суб’єктом 

можуть бути загальні суб’єкти. Це має місце тоді, коли одну частину 

об’єктивної сторони складу може вчинити тільки спеціальний суб’єкт, в той же 

час її другу частину може вчинити будь-яка людина, що не є спеціальним 

суб’єктом. 

Наприклад: ст. 154 КК – співвиконавцем, спеціального суб’єкта, а саме 

особа від якої потерпіла особа знаходиться в матеріальній чи службовій 

залежності, може бути загальний суб’єкт, який схиляє потерпілу особу за 

проханням службової особи її підлеглу до вступу в статевий зв’язок з цією 

службовою особою. 

Або жінка, яка за допомогою фізичного насильства або погроз сприяє 

ґвалтівнику у вчиненні зґвалтування, то несе відповідальність як 

співвиконавець злочину, передбаченого ст. 152 КК. 

В цих випадках посилання на ст. 27 КК не потрібно. 

ІІ. Провокація злочину 

Під провокацією злочину розуміється підбурювання до злочину з метою 

подальшого викриття особи, що вчинила цей злочин. 

Особа, яка схиляє ту чи іншу особу до вчинення злочину діє умисно з 

прямим умислом, усвідомлюючи, що тим чи іншим способом викликає 

рішучість у іншої особи вчинити злочин і бажає так діяти, переслідуючи мету в 

майбутньому викрити цю особу. 

Характеризуючи суб’єктивні ознаки співучасті вказувалось на те, що 

співучасники можуть при вчиненні одного і того ж злочину, керуватись 

різними мотивами, але це не виключає співучасть. 

Отже, провокація злочину розглядається як співучасть у спровокованому 

злочині, оскільки різниця в мотивах провокатора та інших співучасників не має 

значення для притягнення їх до відповідальності. 

Зокрема, в ст. 370 КК встановлена спеціальна відповідальність за 

провокацію неправомірної вигоди. 

Пленум Верховного Суду України ―Про судову практику в справах про 

хабарництво‖ в постанові № 5 від 26.04.2002 р. зазначив, якщо з метою викрити 



того хто дав або одержав хабара, службова особа організувала давання чи 

одержання хабара, підбурювала до цього того, хто його дав чи одержав, або 

сприяла їм у цьому, її дії слід розцінювати ще як співучасть у хабарництві та 

додаткова кваліфікувати за відповідними частинами ст. 27 і 369 чи статей 27 і 

368 КК. 

Таким чином, можна зробити висновок, що провокація злочину 

розглядається як співучасть у злочині в тій чи іншій якості і не звільняє від 

кримінальної відповідальності таку особу за вчинення злочину іншими 

особами. 

ІІІ. Ексцес виконавця. 

Однією із суб’єктивних ознак співучасті є поінформованість 

співучасників про злочинні наміри, про дії інших співучасників, про єдиний 

спільний злочинний результат. 

Тому, щоб співучасник був притягнутий до відповідальності за злочин, 

вчинений виконавцем, він повинен бути обізнаним про злочинні наміри 

виконавця. 

Однак практика показує, що мають місце випадки, коли окремі 

співучасники виходять за межі спільного умислу на вчинення злочину і це його 

діяння не охоплювалось умислом інших співучасників. 

У такому разі і ведеться мова про ексцес виконавця. 

Ексцес виконавця – це вихід виконавця за межі спільного умислу 

співучасників на вчинення конкретного злочину, тобто він вчинює такі дії, що 

представляють собою інший самостійний злочин або придають вчиненому 

якісно інший характер, і які не охоплюються ні прямим ні побічним (непрямим) 

умислом інших співучасників. 

Таким чином, ексцес виконавця має місце в тих випадках, коли інші 

співучасники не передбачали, не бажали і навіть свідомо не допускали 

вчинення тих злочинних дій, що вчинив виконавець. Ексцес виконавця має 

місце як при простій так і складній формах співучасті. 

У відповідності до ч. 5 ст. 29 КК: 

―Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, 

вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом‖. 

В таких випадках інші співучасники повинні відповідати лише за злочин, 

вчинений виконавцем у межах домовленості з ними. 

Пленум Верховного Суду України ―Про судову практику в справах про 

злочини проти життя і здоров’я особи‖ в абз. 2 п. 3 постанови №2 від 07.02.2003 

р. вказав: 

―При ексцесі виконавця, тобто коли один із співучасників вийшов за межі 

домовленості щодо обсягу злочинних дій і вчинив більш тяжкий або інший 

злочин (наприклад, при домовленості заподіяти потерпілому тілесні 

ушкодження,  позбавив його життя), за цей злочин повинен відповідати лише 

його виконавець, а інші особи – за злочини , вчинені ними в межах 

домовленості.‖ 

Аналогічне роз’яснення зазначається і в  п. 15 цієї постанови Пленуму 

Верховного Суду України. 



Така правова оцінка дій співучасників при ексцесі виконавця має місце як 

для простої форми співучасті (співвиконавство) так і для складної форми 

співучасті (розподіл ролей). 

Розрізняють два види ексцесу: кількісний; якісний. 

Кількісний ексцес – коли виконавець виконує однорідні за характером дії, 

які обумовлені співучасниками або з більшим ―усерддям‖, тобто вчинює більш 

тяжкий злочин. 

Якісний ексцес – коли виконавець вчинює неоднорідний, зовсім інший, 

ніж був задуманий співучасниками, злочин додатково до того злочину, який 

було обумовлено усіма співучасниками. 

При такому виді ексцесу виконавець відповідає за правилами реальної 

сукупності злочинів, а інші тільки за той злочин, який охоплювався їхнім 

умислом. 

Таким чином, співучасники як при кількісному, так і при якісному ексцесі 

виконавця за ексцес відповідальності не несуть (оскільки відсутній причинний 

зв’язок, тобто не має єдиного умислу на вчинення цього злочину) (див. ч. 5 ст. 

29 КК). 

ІV. Безнаслідкова співучасть. 

Практика знає випадки, коли виконавцю не вдалося вчинити закінчений 

злочин, який було обумовлено усіма співучасниками. Виконавець вчинив лише: 

готування до злочину; замах на злочин, на яких його злочинна діяльність 

була припинена (перервана). 

В таких ситуаціях виконавець несе відповідальність за готування чи замах 

на злочин. Наприклад: 1) ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115. 

Інші співучасники несуть відповідальність за 1) співучасть у готуванні до 

злочину ч. 4 ст. 26, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК (підбурювач) 2) або 

співучасть у замаху на злочин ч. 1 ст. 26, ч. 3 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК. 

Тобто в залежності, на якій стадії була припинена (перервана) діяльність 

виконавця і дається правова оцінка діянням інших співучасників. 

Як роз’яснив Пленум Верховного Суду України у вище згаданій 

постанові № 2 від 07.02.2003 р. в абз. 8 п. 15 

―У разі, коли виконавець погодився позбавити потерпілого життя, але з 

причин, що не залежали від його волі, умисел на вбивство до кінця не довів, дії 

замовника залежно від конкретних обставин кваліфікуються як співучасть у 

готуванні до умисного вбивства на замовлення чи в замаху на вчинення цього 

злочину‖. 

У випадку, коли виконавці, що входять в організовану групу (ч. 3 

ст. 28 КК) для вчинення вимагання були затримані і було встановлено, що 

певний громадянин, що сам не входив до складу груп, заздалегідь обіцяв їм 

надати автомашину, щоб після вчинення злочину вони могли зникнути з міста. 

Дії виконавців, що створили організовану групу, утворюють готування до 

злочину у вигляді створення умов вчинення вимагання і повинні 

кваліфікуватися за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 192 КК, а пособник несе відповідальність 

за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14 і ч. 4 ст. 192 КК. 

Така юридична оцінка співучасників витікає із ч. 4 ст. 29 КК 

―Кримінальна відповідальність співучасників‖ де вказано: ―У разі вчинення 



виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають кримінальній 

відповідальності за співучасть у незакінченому злочині‖. 

V. Невдале підбурювання або пособництво 

Невдале підбурювання або пособництво насамперед характеризують 

діяння відповідно підбурювача або пособника, які не принесли бажаного 

результату у смислі самої спроби створення умов для вчинення злочину 

виконавцем. 

Наприклад: 

1) Підбурювач не зміг викласти рішучість у іншої особи вчинити 

злочин, тобто коли можливий (передбачуваний, потенційний) виконавець 

відхиляє пропозицію вчинити злочин. 

2) Або посібник помилково передав знаряддя вчинення злочину не 

тому, кому належало б, або передав по призначенню, але вже після вчинення 

злочину. 

Невдале підбурювання і пособництво має місце і тоді, коли підбурювач і 

посібник зробили все необхідне, але виконавець не виконав намічений злочин 

внаслідок своєї смерті, втрати осудності чи захворювання. 

З об’єктивної сторони невдале підбурювання і пособництво виражається 

в активній поведінці, спрямованій на вчинення злочину, у зв’язку з чим 

представляють небезпечність. 

З суб’єктивної сторони вони припускають прямий умисел на вчинення 

злочину у співучасті – найбільш тяжкий вид вини, що також підкреслює 

підвищену небезпеку вчиненого. Очевидну небезпеку тут представляють 

особистості підбурювача і пособника. 

Тому навіть той факт, що спроба схилити виконавця до вчинення злочину 

чи сприяти йому виявилась невдалою, кримінальну відповідальність вказаних 

осіб не виключає, якщо вчинене ними не підпадає під ознаки ч. 2 ст. 11 КК. 

Невдале підмовництво і пособництво представляють собою підшукування 

співучасників і умисне створення умов для вчинення злочину, тобто це є 

готуванням до злочину і такі дії належить кваліфікувати за ст. 14 і статтею 

Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за злочин до якого 

виконавця схиляли або прагнули сприяти в його вчиненні. 

Однак з приводу такої кваліфікації невдалого підбурювання і 

пособництва серед вчених немає одностайності. 

 

Висновок до питання: 

В якості висновку викладення цього питання належить зазначити, що 

співучасть як одна з форм злочинної діяльності не створює яких-небудь 

додаткових особливих підстав кримінальної відповідальності. Положення ч. 1 

ст 2 КК про те, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою 

суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого КК, 

поширюється і на випадки вчинення злочину у співучасті. Співучасники в 

злочині відповідають у рівному обсязі з особами, щзо вчинили злочин 

наодинці. При цьому кожен співучасник відповідає самостійно за скоєне і несе 

персональну відповідальність. Разом з тим, межі відповідальності у 

співучасників визначаються характером і ступенем участі кожного з них у 



вчиненому злочині, які, у свою чергу, обумовлюються виконаною функцією 

(роллю), усвідомленням характеру дій іншими співучасниками та рядом інших 

обставин. Кожний співучасник відповідає за спільно вчинений злочин у межах 

індивідуальної відповідальності (у межах вчиненого й усвідомленого). 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

У якості загального висновку з питань даної лекції слід зазначити, що 

співучасть у злочині є однією з форм злочинної діяльності. Вона передбачає 

наявність спільних діянь не менше ніж двох суб’єктів злочину, об’єднаних 

єдиним наміром на вчинення злочину і досягнення єдиного злочинного 

результату. Така спільна діяльність характеризується тільки умисною формою 

вини і тільки при вчиненні умисного злочину. Спільна умисна діяльність у 

вчиненні умисного злочину має підвищену суспільну небезпеку порівняно із 

вчиненням злочину одноособово. В той же час в залежності від форм співучасті 

вирішується питання про суспільну небезпечність співучасті як такого 

злочинного проявлення. Відповідальність за вчинення злочину у співучасті 

базується на загальних підставах кримінальної відповідальності в покарання 

призначається у відповідності принципу кримінального законодавства – 

індивідуалізація покарання, його справедливість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 11. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯННЯ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.  

2. Необхідна оборона, її поняття і умови правомірності.  

3. Затримання особи, що вчинила злочин.  

4. Крайня необхідність, її поняття і умови правомірності.  

5. Інші види обставин, що виключають злочинність діяння:  

- фізичний або психічний примус; 

- виконання наказу або розпорядження; 

- діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик); 

- виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

системним викладенням основних теоретичних положень про обставини, 

що виключають злочинність діяння, їх поняття, види та умови правомірності 

допомогти вам у з’ясуванні питань лекції під час самостійної підготовки. 

 

ВСТУП 

На сьогодення, коли в нашій країні започатковуються основи правової 

держави, велике значення набуває посилення прав і інтересів особистості, 

загальнолюдських цінностей, пріоритет яких перед усіма іншими цінностями є 

постулатом цивілізованої системи права. У зв’язку з цим певну актуальність 

набувають дослідження проблем колізій між громадянином, з одного боку і 

державою та суспільством, - з іншого боку. 

Однією із сфер, де виникають колізії інтересів людини, суспільства та 

держави, є сфера розмежування правомірної і злочинної поведінки. 

Громадяни, а також уповноважені державою особи нерідко вимушені 

вчинювати вчинки, пов’язані з правомірним заподіянням шкоди цінностям, 
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благам або інтересам, які охороняються кримінальним законом, захищаючи 

свої законні інтереси, права і свободи, а також інших громадян та інтереси 

суспільства і держави від злочинних посягань. Це їх суб’єктивне, природне і 

невід’ємне право.  

Наприклад: нанесення шкоди посягаючому при необхідній обороні, 

знищення чужого майна в стані крайньої необхідності, лікарське втручання за 

згодою хворого, застосування зброї працівником міліції тощо. 

Оскільки такі вчинки за своїми зовнішніми ознаками співпадають з 

ознаками злочинних посягань, то висновок про їх правомірність є прерогатива 

держави в лиці спеціально на те уповноважених органів і службових осіб на 

підставі закону і у відповідності до встановленої ним процедури. 

Констатація того факту, що заподіяна шкода відповідає вимогам закону, є 

підставою для визнання вчиненого діяння не тільки не суспільно небезпечним і 

не кримінально протиправним, а, навпаки, правомірним і, як правило, суспільно 

корисним.  

В чинному КК України в Розділі VIII ―Обставини, що виключають 

злочинність діяння‖ передбачені наступні такі обставини: 

1. Необхідна оборона (ст. 36); 

2. Уявна оборона (ст. 37); 

3. Затримання особи, яка вчинила злочин (ст. 38); 

4. Крайня необхідність (ст. 39); 

5. Фізичний або психічний примус (ст. 40); 

6. Виконання наказу або розпорядження (ст. 41); 

7. Діяння пов’язане з ризиком (ст. 42); 

8. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43). 

Предметом розгляду даної лекції будуть обставини, що виключають 

злочинність діяння, які регламентуються чинним кримінальним законом. 

 

1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ 

ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ  

Кримінальне законодавство, визначаючи поняття злочину (ч. I ст. 

11 КК),в вказує передусім на найважливішу його ознаку - суспільна 

небезпечність діяння (це матеріальна ознака). 

Суспільна небезпечність діяння і його протиправність тісно поєднані між 

собою і тільки у своїй сукупності характеризують його як злочин. 

Відсутність суспільної небезпечності діяння означає і відсутність складу 

відповідного злочину. Це витікає із ч. 1. ст. 2 КК ―Підстава кримінальної 

відповідальності‖, яка вказує, що: 

―Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно 

небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом‖. 

 

Розвиваючи подальше це положення (тезу) законодавець в ч. 2 ст. 11 КК 

вказує: 

―Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить 

ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через 



малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не 

могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або 

державі‖. 

У кримінальному законодавстві передбачені випадки, коли діяння можуть 

здаватися суспільно небезпечними і зовні підпадають під ознаки певного 

кримінально караного діяння, але які через ті чи інші обставини позбавлені 

суспільної небезпеки і не можуть тягнути за собою кримінальної 

відповідальності та покарання, тобто не є злочином, а навпаки, визнаються 

правомірними і, як правило, суспільно корисними, або прийнятними. 

До таких обставин належать: 

1. Необхідна оборона (ст. 36 КК); 

2. Затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК); 

3. Крайня необхідність (ст. 39 КК); 

4. Фізичний або психічний примус (ст. 40 КК); 

5. Виконання наказу або розпорядження (ст. 41 КК); 

6. Діяння пов’язане з ризиком (ст. 42 КК); 

7. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації (ст. 43 КК). 

Дії, вчинені при вказаних обставинах, як це вказується в нормах, які 

розкривають ці обставини, підпадають під ознаки суспільно небезпечного 

діяння, передбаченого певною статтею Особливої частини КК як злочин. 

Таким чином, можна помітити деяку подібність цих дій з окремими 

злочинами. Але це лише зовнішня подібність, оскільки за своєю сутністю вони 

відрізняються одне від одного. 

Відмінність їх зумовлена тим, що дії вчиненні в стані необхідної оборони, 

затримання особи, що вчинила злочин, крайньої необхідності, виконання 

наказу чи розпорядження тощо, позбавлені суспільної небезпеки, яка, як вище 

зазначалось, є обов’язковою ознакою будь-якого злочинного діяння. 

 В силу того, що ці дії спрямовані на захист законних інтересів і прав 

людини і громадянина, інтересів суспільства і держави, яким загрожує 

небезпека, то вони не тільки не є суспільно небезпечними, а навпаки, є 

суспільно корисними. 

На відміну від КК – 1960 р., який передбачав тільки 3 обставини, що 

виключають злочинність діяння (необхідна оборона ст. 15 КК; затримання 

злочинця – ч. 5 ст. 15 КК та крайня необхідність – ст. 16 КК), чинний КК – 2001 р. 

розширив перелік таких обставин, котрі раніше розглядалися лише в 

теоретичному аспекті . Це надає можливості громадянам більш активно 

приймати участь у боротьбі зі злочинністю і більш об’ємніше і повніше 

захищати їх законні інтереси і права. 

Зазначені обставини, що виключають злочинність діяння, 

характеризуються низкою спільних ознак. 

1. Свідомість і волимість поведінки (вчинків) людини у формі дії чи 

бездіяльності, які викликані певними винятковими обставинами (подіями, 

процесами або діями), що в свою чергу і обґрунтовують необхідність скоєння 

таких вчинків. 



2. Зовнішня схожість (збіг) – фактичних, видимих, об’єктивних ознак 

скоєного вчинку (діяння) ознакам відповідного злочину. 

Наприклад: позбавлення життя при необхідній обороні і при вбивстві 

тощо. 

Однак при цьому треба мати на увазі, що мову вести про те, що ознаки 

скоєного діяння (вчинку) підпадають (схожі) під ознаки діяння, передбаченого 

кримінальним законом можна лише в тих випадках, коли: 

а) дія чи бездіяльність особи спрямовані проти об’єкта кримінально-

правової охорони, тобто коли суспільні відносини, соціальні блага, інтереси, 

яким заподіяна шкода взяті під охорону кримінальним законодавством; 

б) вчинене діяння відповідає фактичним зовнішнім ознакам об’єктивної 

сторони того чи іншого складу злочину, що описано в диспозиції кримінально-

правової норми статті Особливої частини КК. В тих випадках, коли діяння із 

зовнішнього боку не збігається з тим чи іншим злочином, то не можна вести 

мову про ці обставини взагалі. 

в) Це діяння вчинила особа, яка здатна бути суб’єктом цього злочину. 

3) Вони мають незлочинний характер, а навпаки, їм притаманна 

правомірність заподіяння шкоди. 

Це ґрунтується на відповідності здійсненого вчинку приписам КК 

(ст. 36,38,39,40,41, 42, 43 КК), тобто ґрунтується на юридичних обов’язках чи 

на суб’єктивному праві особи чи на владних повноваженнях. 

Звідси вони знаходять своє відображення в Конституції України, в інших 

законах (про міліцію, про Службу безпеки України, або адміністративних 

законах тощо). 

До обставин, що передбачені іншими законодавчими актами можна 

віднести: 

- виконання професійних обов’язків; 

- виконання службових обов’язків; 

- застосування сили, спеціальних засобів чи зброї; 

- тощо. 

4) Вони відповідають законним інтересам особи, суспільства або 

держави, тобто, як правило, є суспільно корисні, або соціально допустимі, 

тобто прийнятними.  

5) Наслідки кримінально-правового характеру таких вчинків полягають у 

тому, що їх спричинення, якщо воно відповідає приписам (вимогам) закону, 

виключає кримінальну відповідальність особи за заподіяну шкоду об’єктам 

кримінально-правової охорони . 

На підставі вище викладеного можна дати визначення обставинам, що 

виключають злочинність (суспільну небезпечність і протиправність) діяння 

наступним чином: 

це передбачені кримінальним законодавством УМОВИ, за наявності 

яких діяння, котрі за своїми зовнішніми ознаками схожі зі злочинами, є 

правомірними, корисними (соціально прийнятими) вчинками, вчинені за 

наявності певних підстав і виключають суспільну небезпечність і 

протиправність діяння, тобто тим самим виключають кримінальну 



відповідальність особи за заподіяну шкоду об’єктам кримінально-правової 

охорони. 

 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

В якості висновку з цього питання можна зазначити, що законодавець, 

придаючи значну увагу захисту законних інтересів та прав і свобод громадян 

значно розширив, порівняно із КК – 1960 року, перелік обставин, що 

виключають злочинність діяння, котрі раніше розглядалися лише в 

теоретичному аспекті. 

Діяння, вчинені при наведених вище обставинах, за своєю зовнішньою 

подібністю підпадають під ознаки суспільно небезпечного діяння, 

передбаченого певною статтею Особливої частини КК, але в силу того, що вони 

спрямовані на захист інтересів і прав людини і громадянина, інтересів 

суспільства і держави, яким загрожує небезпека, вони є не тільки суспільно 

небезпечними, а навпаки, суспільно корисними. 

Переходимо до розгляду наступного питання. 

 

2. НЕОБХІДНА ОБОРОНА, ЇЇ ПОНЯТТЯ І УМОВИ 

ПРАВОМІРНОСТІ  

Статтею 27 Конституції України передбачено, що кожна людина має 

право захищати своє життя і здоров’я, свої законні права і свободи, а також 

інших людей від суспільно небезпечних посягань, а ст. 41 Конституції гарантує 

непорушність права приватної власності, якого ніхто не може бути 

протиправно позбавлений. 

Однією із найважливіших гарантій реалізації громадянами гарантованого 

Конституцією права на захист від протиправних посягань є інститут необхідної 

оборони (ст. 36 КК). 

Згідно ч.2 ст. 36 КК: 

―Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від 

можливості уникнути суспільно-небезпечного посягання або звернутися за 

допомогою до інших осіб чи органів влади‖. 

Це суб’єктивне, природне і невід’ємне право будь-якої людини. З цього 

витікає, що ніхто не може заборонити чи перешкодити іншим чином 

громадянинові реалізувати право на необхідну оборону. 

При цьому, що надзвичайно важливо у правовому сенсі (аспекті), 

реалізація такого права не може обмежуватися можливістю захистити вказані 

цінності в будь-який спосіб, у тому числі шляхом звернення по допомогу до 

відповідних державних органів чи службових осіб. Це прямо зафіксовано в ч. 2 

ст. 36 КК. Тобто іншими словами, кожний сам має вирішувати, вживати йому 

заходи оборони від суспільно небезпечного посягання, уникати такого 

посягання (наприклад, шляхом втечі від того, хто посягає), звертатися за 

допомогою до інших осіб (сусідів, сторонніх людей, представників влади) або 

органів влади чи самому в такій ситуації вдаватися до насильницьких дій з 

метою захисту. 

Надання законом особі абсолютного права на оборону зумовлено рядом 

моментів і, насамперед тим, що в багатьох ситуаціях лише активна оборона 



може врятувати життя людини, на яку напали, забезпечити захист власності, 

інших цінностей. 

Наприклад, очікування допомоги міліції при нейтралізації розбійника у 

віддаленому селі чи в захисті від ґвалтівника в лісі і не вжиття у зв’язку з цим 

заходів оборони було б не лише недоцільним, а й абсолютно невиправданим з 

будь-якої точки зору. 

При цьому треба зауважити, що право на необхідну оборону є, крім того, 

самостійним, а не додатковим (субсидіарним) щодо діяльності органів держави 

і службових осіб, спеціально уповноважених охороняти правопорядок. 

Оскільки здійснення необхідної оборони є суб’єктивним правом, а не 

обов’язком громадянина, то відмова його від використання свого права не тягне 

за собою будь-якої відповідальності, на відміну від деяких службових осіб 

(наприклад, працівників міліції), для яких необхідна оборона – це не лише 

право, а ще й службовий обов’язок . За невиконання якого настає кримінальна 

відповідальність за службові злочини ( ст. 364 або 367 КК). 

Щодо громадянина, то треба зауважити, що законодавством на нього не 

покладається обов’язок повідомляти державним органам чи службовим особам 

про застосування ним права на необхідну оборону, хоча він і має право зробити 

повідомлення в інтересах правильного вирішення кримінальної справи, що 

порушується у зв’язку з суспільно небезпечним посяганням. 

І так, у відповідності до ч. 1 ст. 36 КК: 

―Необхідною обороною визнаються дії, вчиненні з метою захисту 

охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої 

особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно 

небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, 

необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи 

припинення посягання, якщо при цьому не було допущення перевищення меж 

необхідної оборони ―. 

Таким чином, можна сказати, що необхідна оборона - правомірний захист 

правоохоронюваних інтересів особи, інтересів суспільства або держави від 

суспільно небезпечного посягання, який викликаний необхідністю його 

негайного відвернення чи припинення шляхом заподіяння шкоди тому хто 

посягає, що відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. 

Звідси витікають 2 основних положення а саме: 

1) підстава необхідної оборони: 

а) наявність суспільно небезпечного посягання; 

б) необхідність в його негайному відверненні чи припиненні. 

2) суть необхідної оборони – це заподіяння будь-якого виду (майнова, 

фізична) шкоди особі, що здійснює суспільно небезпечне посягання. 

 

Не має такої шкоди – і не ведеться мова про необхідну оборону, а 

ведеться мова про захист , що не містить в собі ознаки, які підпадають під 

ознаки злочину. 

Право на необхідну оборону виникає лише за певних умов, визначених 

законом, які можна розбити на 2 групи: 

- умови правомірності, що відносяться до посягання; 



- умови правомірності, що відносяться до захисту. 

I. Умови правомірності необхідної оборони, що відносяться до 

посягання. 

1. Посягання повинно бути суспільно небезпечним. 

Оборона може здійснюватися тільки від суспільно небезпечного діяння, 

тобто такого діяння, ознаки якого передбачені КК. Таке посягання походить від 

людини, яка намагається (пробує) заподіяти шкоду правоохоронюваним 

інтересам. При цьому треба мати на увазі, що хоча Закон (ст. 36 КК) прямо і не 

називає таке посягання злочином, хоч це і так розуміється. Під суспільно 

небезпечним посяганням належить розуміти і таке посягання, яке походить від 

особи, 1) що в силу недосягнення нею віку кримінальної відповідальності 

2) або неосудності не можуть вчинити злочин, 3) або особа, що діє невинно. За 

правилами необхідної оборони потрібно розглядати і вбивство тварини в тих 

випадках, коли вона використовується як знаряддя посягання її власником або 

іншою особою. Вбивство тварини, яка зірвалась з ланцюга і нападає на людей, 

або такої, що нападає у лісі тощо, необхідно розглядати за правилами 

крайньої необхідності. 

Таким чином, захист у рамках необхідної оборони можливий лише від 

суспільно небезпечного посягання. Такий захист від правомірного вчинку 

(наприклад, затримання особи працівниками міліції на законних підставах) чи 

діяння, яке не є суспільно небезпечним (наприклад, від дрібного хуліганства, 

або від застосування необхідної оборони) не допускається. 

Хотів акцентувати вашу увагу на розповсюджене помилкове міркування,  

що під суспільно небезпечним посяганням слід розуміти тільки НАПАД, 

тобто насильницьке посягання. 

Насправді закон (ст. 36 КК) не вказує на характер суспільно небезпечного 

посягання, від якого можлива необхідна оборона. Отже така оборона може 

здійснюватися не лише від насильницьких (нападу), а й від інших суспільно 

небезпечних посягань. 

Наприклад: Від незаконного заволодіння транспортним засобом шляхом 

крадіжки. 

2) Посягання повинно бути НАЯВНИМ 

Суспільно небезпечне посягання, як і всяка діяльність людини, має 

початковий і кінцевий моменти, тобто його прояв виражається у тривалості в 

часі, протягом якого тільки і можлива необхідна оборона. Воно починається з 

безпосередньої реальної загрози його виконання і закінчується у той момент, 

коли перервано актом захисту або припинено самим посягаючим. Основою 

встановлення наявності стану необхідної оборони мають бути насамперед 

суб’єктивні критерії. Це означає, що в момент нападу особа, яка захищалась, 

не тільки передбачала неминучість заподіяння їй шкоди, але усвідомлювала 

необхідність вжиття захисних дій аж до вимушеного заподіяння шкоди тому, 

хто посягає.(див. абз. 2 п. 2 ППВСУ №1 від 26.04.2002 р.). 

Суб’єктивне уявлення особи про початок загрози має ґрунтуватися на 

врахуванні фактичних обставин конкретного випадку. При оцінці небезпечного 

стану особи, яка оборонялась, треба враховувати, що загроза могла перейти в 

напад негайно і в даному місці. Посягання не перестає бути наявним, якщо воно 



лише зупинено і в кожний момент може розпочатися знову. Посягання 

вважається закінченим, коли воно перервано захистом або припинено самим 

посягаючим. З припиненням небезпечного посягання відпадає і право на 

необхідну оборону. Завдання шкоди посягаючому після закінчення посягання 

тягне за собою кримінальну відповідальність. 

3) Посягання повинно бути реальним, а не мнимим (уявним). 

Це означає, що посягання повинно існувати (відбуватися) в реальній 

дійсності, а не у свідомості особи, яка помилково вважає (в силу невірної 

оцінки дії потерпілим обставин оточуючого середовища), що має місце 

посягання. Відповідальність за шкоду, завдану особі, яка помилково прийнята 

за нападаючого, вирішується за правилами уявної (мнимої) оборони. 

II. УМОВИ правомірності необхідної оборони щодо захисту. 

Другим моментом підстави необхідної оборони є необхідність в 

негайному відверненні чи припиненні суспільно небезпечного посягання. 

Така потреба виникає тоді, коли зволікання з боку особи, яка захищається 

в заподіянні шкоди посягаючому, загрожує негайною і явною шкодою 

правоохоронюваним інтересам. 

Тобто закон має на увазі, надаючи громадянам право на необхідну 

оборону, лише такі випадки захисту, коли громадянин змушений невідкладно 

заподіяти шкоду посягаючому з тим, щоб відвернути чи припинити посягання 

та ефективно здійснити захист. 

Якщо ж така невідкладна потреба 

а) ще не виникла 

  або 

б) навпаки, вже минула, 

то стан необхідної оборони 

а) або ще не виник 

  або 

б) виникнувши, вже закінчився. 

І в першому і в другому випадках відсутній стан необхідної оборони і 

заподіяння шкоди посягаючому є неправомірним. 

Тому, щоб визнати заподіяну шкоду посягаючому правомірною 

необхідно витримати умови правомірності, що стосуються захисту. 

Такими є: 

1) Мета необхідної оборони. 

Згідно ч.1 ст. 36 КК метою є захист охоронюваних законом прав та 

інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів 

та інтересів держави від суспільно небезпечних посягань. 

Для визнання оборони правомірною достатньо встановити, що особа, 

захищаючись переслідувала саме таку мету, незалежно від того чи досягла вона 

цієї мети чи ні. 

В той же час, коли особа, яка захищається, керувалась іншою метою, то її 

діяння набувають злочинного характеру і вона несе відповідальність на 

загальних підставах. 

Наприклад: Спровокувавши посягання з метою помсти, розправи під 

виглядом необхідної оборони. 



2) Захист в часі повинен співпадати з посяганням, тобто СВЄЧАСНІСТЬ 

захисту посяганню. 

Дії особи, яка захищається, визнаються правомірними лише у разі, якщо 

вони вчинені протягом усього часу здійснення посягання. Тому шкода, яка 

заподіяна: 

а) в так званому ―стані передчасної оборони, 

або 

б) в так званому ―стані запізнілої оборони  

є не правомірною і відповідальність настає на загальних підставах. 

Однак із цього правила є виключення. 

Пленум ВС України ―Про практику у справах про необхідну оборону‖ в 

постанові № 1 від 26.04.2002 р. в бз.2 п. 2 зазначив: 

―Слід також мати на увазі, що стан необхідної оборони виникає не лише 

в момент вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення 

реальної загрози заподіяння шкоди. При з’ясуванні нарості такої загрози 

необхідно враховувати поведінку нападника, зокрема спрямованість умислу, 

інтенсивність і характер його дій, що дають особі, яка захищається, підстави 

сприймати загрозу як реальну‖. 

При вирішенні питання, чи не з запізненням застосовано оборону, слід 

виходити з того, що для особи, яка обороняється, за обставинами повинно бути 

очевидним, що в застосуванні засобів захисту відпала необхідність. Якщо таке 

переконання було відсутнє, і той, хто захищався, припускав помилку щодо 

необхідності продовжувати захист, то треба вважати, що він знаходився в стані 

необхідної оборони. 

Крім того Пленум ВС наголосив в абз. 2 п. 2: 

―Перехід використовуваних при нападі знарядь або інших предметів від 

нападника до особи, яка захищається, не завжди свідчить про закінчення 

посягання‖. 

Таким чином, можна зробити висновок, що захист, як правило, в часі 

співпадає з посяганням, але не виключається правомірне заподіяння шкоди до 

початку посягання чи після закінчення шкоди при наявності певних умов. При 

відсутності цих умов, заподіяна шкода в таких випадках є кримінально караною 

на загальних підставах. 

3) Шкода спричиняється тільки посягаючому (спрямованість заподіяння 

шкоди) 

При необхідній обороні шкода може бути заподіяна тільки тому, хто 

посягає, його правам та інтересам. Коли посягання вчиняють декілька осіб, то 

обороняючись особа може заподіяти шкоду як одному з тих, хто посягає, так і 

кожному із них. Заподіяння шкоди правам та інтересам інших осіб (сторонніх) 

не підпадає під ознаки необхідної оборони і відповідальність може настати: 

а) з урахуванням правил крайньої необхідності (ст. 39 КК)  

  або 

б) на загальних підставах. 

Вище згаданий Пленум ВСУ в абз.3 п. 3 вказав: 



―Якщо при необхідній обороні випадково заподіяно шкоду непричетній до 

нападу особі, в залежності від наслідків, відповідальність може настати за 

заподіяння шкоди через необережність‖. 

4) Співрозмірність захисту 

Захист не повинен перевищувати межі необхідності, тобто заподіяна 

шкода повинна бути необхідною і достатньою в даній обстановці для негайного 

відвернення чи припинення суспільно небезпечного посягання. 

Іншими словами шкода повинна відповідати небезпечності посягання або 

обстановці захисту. 

Закон не вимагає механічної рівності між засобами і характером оборони 

та засобами і характером посягання, а також рівність шкоди, заподіяної 

посягаючому і обороняючому. 

Шкода посягаючому може бути заподіяна  

- менша, 

- рівна, 

- або більша 

ніж особі, яка захищається, якщо вона не перевищила межі необхідної 

оборони. 

Перевищення меж необхідної оборони буде викладено нижче, а зараз 

з’ясуємо, що таке 

- небезпечність посягання; 

- обстановка захисту,  

співрозмірна, яким повинна бути заподіяна шкода. 

Небезпечність посягання  визначається: 

- в першу чергу цінністю, значимістю об’єкта кримінально правової 

охорони (життя, здоров’я, свобода людини, недоторканність її власності і 

житла, громадський порядок тощо) 

- по -друге -  реальною загрозою заподіяння шкоди цим об’єктам з боку 

того, хто посягає. 

В своїй сукупності вони і визначають межі допустимої шкоди 

посягаючому при необхідній обороні. Чим небезпечніше посягання, тим більші 

межі допустимої шкоди. 

Обстановка захисту - визначається реальними можливостями і засобами 

обороняючогося для відвернення чи припинення посягання. 

Характер такої обстановки залежить від реального співвідношення сил, 

можливостей і засобів нападаючих і тих хто захищається. 

Зазначений Пленум ВС України від 26.04.2002 р. в п. 5 своєї постанови 

наголосив: 

―Щоб установити наявність або відсутність ознак перевищення меж 

необхідної оборони, суди повинні врахувати 1) не лише відповідність чи 

невідповідність знарядь захисту і нападу, 2) а й і характер небезпеки, що 

загрожувала особі, яка захищалася, 3)та обставини, що могли вплинути на 

реальне співвідношення сил, зокрема: місце і час нападу, його раптовість, 

неготовність до його відбиття, кількість нападників і тих, хто захищається, 

їхні фізичні дані (вік, стать, стан здоров’я) та 4) інші обставини‖. 



У випадках, коли має місце посягання групи осіб, яка за кількістю 

переважає тих, хто захищається, і діє агресивно, з очевидною загрозою для 

життя чи здоров’я, судам необхідно враховувати, що для захисту ці особи 

мають право застосовувати такі засоби, які мають в наявності. 

Усі ці вище викладені обставини і можуть свідчити про обстановку 

захисту, яка: 

А) в одних випадках є сприятливою для особи, яка захищається (так звана 

відносно сприятлива), при якій той, хто захищається має фактично і він це 

усвідомлює перевагу над нападником 

Тому особа, яка захищається, усвідомлює, що для забезпечення 

ефективного захисту у неї не має необхідності заподіювати нападнику тяжку 

шкоду (смерть або тяжкі тілесні ушкодження). 

На це в абз. 3 п. 2 своєї постанови звертає увагу Пленум ВСУ: 

―При розгляді справ даної категорії суди повинні з’ясовувати, чи мала 

особа, яка захищалася, реальну можливість ефективно відбити суспільно 

небезпечне посягання іншими засобами, із заподіянням нападникові шкоди, 

необхідної і достатньої в конкретній обстановці для негайного відвернення чи 

припинення посягання.‖  

Б) в інших випадках, а це як показує практика преважна більшість Є 

несприятливою обстановка для того, хто захищається на підставі вище 

викладеного. 

У такій обстановці особа, яка захищається, щоб успішно відвернути 

посягання змушена спричиняти посягаючому тяжку шкоду. В цих випадках 

така шкода є виправданою, тому що тільки вона виступає як необхідна і 

достатня для успішного відвернення посягання. 

Крім того необхідно враховувати і психічний стан особи, яка 

захищається, в момент захисту. 

На це прямо вказує закону  ( ч.4 ст. 36 КК) 

―Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне 

душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не 

могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи 

обстановці захисту‖. 

Тобто такий емоційний стан, внаслідок переляку, хвилювання, збудження 

тощо, викликаного раптовістю посягання чи навпаки його надмірна 

демонстративність, місцем посягання тощо не дають можливості тому хто 

захищається чітко і точно співвіднести свої дії з небезпечністю посягання, що 

йому загрожує. У таких випадках при оцінці правомірності заподіяної шкоди 

нападникові належить виходити із суб’єктивного сприйняття посягання особи, 

яка захищається, його небезпечності або обстановки захисту. 

І в кінці викладення цього питання хотів звернути вашу увагу на 

положення, які викладені в ч.5 ст. 36 КК: 

―Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком 

кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів 

чи предметів для захисту від нападу групи осіб, а також для відвернення 

протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, 

незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає‖. 



Захист не повинен перевищувати межі необхідності. Заподіяна шкода 

визнається необхідною і достатньою, а значить, і правомірною, якщо вона 

відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Для кожного 

конкретного випадку існують свої межі необхідної оборони, які виникають з 

конкретних обставин справи. Якщо особа, яка захищається, перебуваючи в 

стані необхідної оборони, порушила ці вимоги співрозмірності, то вона 

перевищила межі необхідної оборони і при певних обставинах несе 

кримінальну відповідальність за спричинену шкоду нападникові. 

Відповідно до ч. 3 ст. 36 КК: 

―Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння 

тому, хто посягає , тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 

посягання або обстановці захисту‖. 

Таким чином, щоб встановити наявність чи відсутність перевищення меж 

необхідної оборони належить не механічно (формально) враховувати лише 

тільки відповідність чи не відповідність знаряддя захисту і нападу (палка –

палка, або палка-сокира ), чим грішать часто-густо практичні працівники. але і 

характер небезпеки (цінність блага, що охороняється законом і на яке 

здійснюється посягання), що загрожувала особі, яка захищалася, обставини, що 

могли вплинути на реальне співвідношення сил нападаючих і тих, хто 

захищається, зокрема: місце, час, раптовість нападу, неготовність до його 

відбуття, кількість нападаючих і тих, хто захищається, їх фізичні дані (вік, 

стать, інвалідність, стан здоров’я) та інші обставини, а саме? Психічний стан – 

переляк, збудження, що в кінцевому моменті не дає особі, яка захищається, 

належним чином сприйняти небезпечність посягання та обстановку захисту. 

Все це повинно враховуватися при вирішенні питання про перевищення меж 

необхідної оборони в сукупності і окремо в кожному випадку. Захист завжди 

повинен бути розумним і ніколи не повинен перетворюватися у помсту, 

розправу над нападником. Не можна, наприклад, малоцінні майнові інтереси 

захищати шляхом , заподіяння тяжкої шкоди. 

(вбивство за те, що проник до саду зірвати декілька яблук). 

Мову про перевищення меж необхідної оборони вести лише у тих 

випадках, коли існує реальна і наявне суспільно небезпечне посягання. 

Заподіяння шкоди до початку чи після закінчення посягання не є 

перевищенням необхідної оборони і особа відповідає за заподіяну шкоду на 

загальних підставах.  

Вирішуючи питання про правомірність заподіяння шкоди, належить 

встановити, чи захищалася особа від реального, вже розпочатого і ще 

незакінченого суспільно небезпечного посягання.  Лише при наявності стану 

необхідної оборони треба зробити висновок, перевищила вона межі необхідної 

оборони чи ні‖. 

Яка ж заподіяна тяжка шкода при перевищені меж необхідної оборони є 

неправомірною і тягне за собою кримінальну відповідальність? 

На це питання дає відповідь сам законодавець в ч. 3 ст. 36 КК: 

―Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну 

відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 

124 цього Кодексу‖. 



Відповідно до ст. 118 КК відповідальність настає за умисне вбивство, а за 

ст. 124 КК – за умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. 

Таким чином, заподіяння інших наслідків не є перевищенням меж 

необхідної оборони і не тягне за собою кримінальної відповідальності. 

Хотів би звернути вашу увагу ще і на такий момент. До прийняття КК-

2001 р. в практиці і теорії непослідовно вирішувалося питання про психічне 

відношення особи, яка захищалась, до цих наслідків, тобто мова ведеться про 

форму вини (умисел чи необережність). 

Один час вважалось, що психічне відношення може бути як у вигляді 

умислу так і необережності. Потім – тільки умисна форма вини. 

Така нечіткість знайшла своє відображення і в законодавстві у назвах 

відповідних статей; ст. 97 ―Вбивство при перевищенні меж необхідної 

оборони‖, ст.104 ―Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні 

меж необхідної оборони.‖( КК-1960 р.) Хоча всі статті (ст. 93-96 КК), які 

передбачали відповідальність за вбивство, в назвах яких вказувалась форма 

вини.( Умисне вбивство........) 

Чинним законодавством це питання вирішено однозначно, а саме в 

статтях 118 та 124 вказана форма вини ―Умисел ‖. 

Таким чином, при перевищені меж необхідної оборони заподіюється 

тяжка шкода у вигляді смерті або тяжких тілесних ушкоджень і психічне 

ставлення винної особи до них виражається в умисній формі вини. Тому не є 

перевищенням меж необхідної оборони (ексцесом) заподіяння тяжкої шкоди 

через необережність. 

УЯВНА ОБОРОНА (ст. 37 КК) 

Нерідко у житті мають місце ситуації, коли особа, яка захищається, має 

помилкове уявлення щодо реальності посягання і вона вважає, що захищає 

правоохоронюванні інтереси, заподіюючи шкоду іншій особі. 

Для уявної оборони характерно те, що така фактична помилка  викликана, 

насамперед, поведінкою потерпілого (приятель вирішив пожартувати і 

намагався в масці в темному місці потребувати гроші у свого товариша), а 

також усіма обставинами конкретного випадку. 

Подібні ситуації прийнято називати УЯВНОЮ (мнимою) ОБОРОНОЮ. 

Відповідно до ч. 1 ст. 37 КК: 

―Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за 

таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і 

особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала 

наявність такого посягання‖. 

Таким чином, стан уявної оборони виникає у таких випадках, коли 

реального посягання немає, але в особи під впливом дій іншої особи 

(потерпілого) та особливостей ситуації, в якій вчинено ці дії, виникає 

помилкове враження про вчинення або реальну загрозу вчинення суспільно 

небезпечного посягання, внаслідок чого вона заподіює шкоду, вважаючи, що 

перебуває у стані необхідної оборони. 

Відповідальність за заподіяну шкоду в стані уявної оборони. 

За загальним правилом заподіяння потерпілому шкоди в стані уявної 

оборони не виключає кримінальної відповідальності. 



Однак, вирішення цього питання залежить від того могла або не могла 

особа усвідомлювати хибність свого припущення про наявність суспільно 

небезпечного посягання, тобто який вид помилки нею допущено: 

- вибачальна 

або 

- невибачальна. 

Якщо особа, перебуваючи в стані уявної (мнимої) оборони з урахуванням 

конкретних обставин не повинна була і не могла усвідомлювати відсутність 

реального посягання, а заподіяна шкода нею не перевищувала ту, яка була 

допустима в умовах реального посягання, то її дії повинні розглядатися як 

вчинки без вини і прирівнюються до необхідної оборони і виключають 

кримінальну відповідальність. 

Це витікає із тлумачення положень, які містяться у ч. 2 та ч. 3 ст. 37 КК, 

де зокрема, в ч. 2 ст. 37 КК вказано: 

―Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну 

шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні 

підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала і 

не могла усвідомлювати помилковість свого припущення‖. 

Якщо ж під час уявної оборони за обставин, передбачених ч.2 ст. 37 КК, 

особа допустила перевищення меж необхідної оборони для випадків такої від 

реального суспільно небезпечного посягання, та вона підлягає 

відповідальності як за перевищення меж  необхідної оборони. При чому така 

відповідальність можлива лише у випадках, передбачених ст. 118, ст 124 КК. 

Це витікає із змісту ч. 3 ст. 37 КК: 

―Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості 

свого припущення, але при цьому  перевищила межі захисту, що дозволяються 

в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній 

відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони‖. 

 

Невибачальною помилкою - визнається така помилка, при якій в 

обстановці, що склалась, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати  

факт відсутності реального суспільно небезпечного посягання, коли б вона 

проявила більшу пильність, обачність дбалість, то вона підлягає кримінальній 

відповідальності за заподіяння шкоди з необережності. Сутність невибачальної 

помилки полягає у тому, що об’єктивні і суб’єктивні обставини в даний момент 

не давали достатніх підстав для того, щоб помилятися щодо наявності 

суспільно небезпечного посягання. Але, незважаючи на це, особа все ж таки 

припустилася такої помилки і заподіяла тому, хто посягав, шкоду не маючи 

умислу на це і тому вона підлягає відповідальності лише за необережне 

заподіяння шкоди, а саме: 

- за заподіяння смерті (ст. 119 КК); 

- за заподіяння тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ст 

128). 

ч. 4 ст. 37 КК констатує: 

―Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла 

усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона 



підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через 

необережність‖. 

Це правило, як вказувалося вище має застосовуватись лише для випадків, 

коли виникли певні обставини, які могли створити враження про наявність 

суспільно небезпечного посягання, але особа проявила легковажність чи 

недбалість в оцінці ситуації і внаслідок цього помилково вжила заходів захисту 

від неіснуючого посягання. 

В той же час, якщо ж обставин, які хоча б частково виправдували 

помилку, допущену особою в оцінці ситуації, не було і заподіяння шкоди 

зумовлене виключно надмірною уявою особи, то положення про уявну оборону 

щодо такої особи не застосовуються і вона має нести кримінальну 

відповідальність за заподіяну шкоду на загальних підставах. 

Закінчуючи висвітлення 2 питання лекції, а саме про необхідну оборону, 

звертаю вашу увагу на наступне: 

1) У відповідності до ч. 4 ст. 36 КК особа не підлягає кримінальній 

відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно 

небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею 

шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту. 

2) Коли при перевищенні меж необхідної оборони потерпілому заподіяні 

тяжкі тілесні ушкодження, від яких настала смерть, при відсутності умислу на 

позбавлення життя, дії винного належать кваліфікувати за статтею 124 КК, а не 

за статтею 118 КК. 

3) Працівники міліції, інших правоохоронних органів, воєнізованої 

охорони, які у зв’язку з виконанням службових обов’язків заподіяли шкоду 

нападаючому чи затриманому, не несуть за це кримінальної відповідальності, 

якщо діяли з дотриманням закону ―Про міліцію‖, який дає їм право 

застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю 

у випадках, передбачених законом. 

4) 4Дії особи, яка вчинила вбивство або заподіяла тяжкі тілесні 

ушкодження при перевищені меж необхідної оборони і одночасно перебувала в 

стані сильного душевного хвилювання , що раптово виникло в наслідок тяжкої 

образи, протизаконного насильства або систематичного знущання належить 

кваліфікувати за ст.118 чи ст.124 КК, а не за ст.116 чи ст. 123 КК, які 

передбачають відповідно відповідальність за умисне вбивство і умисне 

заподіяння тяжких тілесних ушкоджень вчинені в стані сильного душевного 

хвилювання. 

 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Завершуючи розгляд цього питання слід зазначити, що необхідна оборона 

є найпоширенішою в практиці обставина, яка виключає злочинність діяння. 

Право на необхідну оборону належить до основних (конституційних) прав 

людини. Вперше в історії нашої країни воно знайшло своє закріплення в ст.27 

Конституції України 1996 р. Закріплене ст.36 КК право кожного на необхідну 

оборону від суспільно небезпечного посягання є важливою гарантією реалізації 

конституційних положень про непорушність прав та свобод людини і 

громадянина про невід’ємне право кожної людини на життя, недоторканість її 



житла й майна, а також забезпечує умови захисту суспільних інтересів і 

інтересів держави. 

 

 

3. ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН (СТ. 38 КК) 

На відміну від раніше чинного КК-1960 року така обставина, що 

виключає злочинність діяння, як затримання особи, що вчинила злочин, 

виділена в окрему ст. 38 КК (ч. 5 ст. 15 КК-1960 р.). 

Згідно з ч.1 ст. 38 КК:  

―Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо 

після закінчення посягання, спрямовані на затримання особи, що вчинила 

злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було 

допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи‖. 

Сутність цієї обставини полягає у заподіянні особі, яку затримують, 

певної шкоди (фізичної, майнової, обмеження волі тощо). 

Якщо ж особа, яка вчинила злочин, затримана без заподіяння шкоди, то 

правила ст. 38 КК не застосовуються – тому що такі дії завжди правомірні. У 

відношенні такої особи здійснюється лише доставлення (привід) у відповідні 

органи влади. Заподіяння шкоди особі, що вчинила злочин, при її затриманні є 

правомірним при наявності певних підстав і умов. 

Ці умови відносяться як: 

а) – до злочину, вчиненого цією особою, 

так і  

б) – до самого акту заподіяння особі шкоди при затриманні. 

При цьому треба мати на увазі, що умови правомірності спричинення 

шкоди злочинцю при його затриманні більш суворі, ніж при необхідній 

обороні. І це зрозуміло, оскільки необхідна оборона спрямована на відвернення 

чи припинення посягання, тобто вона здійснюється до його закінчення, до 

спричинення шкоди правоохоронюваним інтересам, в той же час як затримання 

злочинця відбувається після завершення суспільно-небезпечного посягання. 

Іншими словами, якщо за допомогою необхідної оборони охороняються 

суспільні відносини, блага, інтереси, то за допомогою затримання 

забезпечуються інтереси правосуддя. 

Підстави виникнення права на затримання особи, що вчинила злочин. 

І так, виходячи із положення, закріпленого в ч. 1 ст. 38 КК правомірне 

затримання особи, що вчинила злочин – це насильницькі дії, які спрямовані 

потерпілим або іншими особами на заподіяння шкоди чи короткострокове 

позбавлення волі особи, яка вчинила злочин, з метою доставлення її 

відповідним органам влади, якщо ці дії були викликані необхідністю 

затримання і відповідають небезпечності вчиненого посягання або обстановці 

затримання злочинця. 

Які ж підстави затримання особи, що вчинила злочин? 

Це наявність вчинення суспільно-небезпечного посягання, тобто злочину. 

Що вчинюється злочин, це повинно бути очевидним як для потерпілого, так і 

для інших осіб (крадіжка, розбійний напад, згвалтування тощо). 



В противному випадку, затримання особи за відсутності такої підстави 

свідчить про незаконність дій цих осіб, може тягнути кримінальну 

відповідальність на загальних підставах (наприклад: за заподіяння тілесних 

ушкоджень, позбавлення волі тощо). 

Умови правомірності затримання особи, яка вчинила злочин 

Їх можна поділити на 2 групи: 

- які відносяться до посягання (факту вчинення злочину); 

- які відносяться до акту заподіяння шкоди злочинцю при його 

затриманні (до факту затримання). 

Розглянемо їх окремо. 

І. До посягання (факту вчинення злочину) 

1) Умови правомірності, що відносяться до посягання визначають: 

а) коло осіб, до яких може бути застосовано затримання (відповідають на 

питання: хто може бути затриманим?); 

б) а також ті діяння, за скоєння яких до винної особи може бути 

застосовано затримання із заподіянням їй шкоди (відповідає на питання: за що 

може бути затриманим?). 

Правовою підставою для затримання особи є вчинення нею суспільно 

небезпечного посягання, передбаченого кримінальним законом (див. ст. 11 КК) 

і на це прямо вказано в ч. 1 ст. 38 КК ―…спрямовані на затримання особи, яка 

вчинила злочин…‖, а не будь-якого іншого правопорушення 

(адміністративного, дисциплінарного тощо). 

Таким чином, у відповідності до закону (ч. 1 ст. 38 КК) особою, яка 

затримується може бути лише злочинець. 

З огляду на це не є правомірним заподіяння шкоди при затриманні такої 

особи, що: 

- не досягла віку кримінальної відповідальності за це суспільно 

небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом; 

- неосудною. 

Відповідальність настає на загальних підставах, за умови, що особа, яка 

здійснює затримання усвідомлює ці факти. 

Закон не визначає свого відношення до випадків затримання уявного 

злочинця (особи, яка помилково прийнята за злочинця) із заподіянням йому 

шкоди. 

Вважається, що в таких ситуаціях відповідальність за необгрунтоване 

заподіяння шкоди повинно вирішуватися за правилами про уявну оборону. 

2) Наявність наміру у особи, що вчинила злочин, зникнути з місця 

злочину або ухилення від відповідальності за скоєне. 

ІІ. До факту затримання (факту заподіяння шкоди злочинцю при його 

затриманні) 

Умови правомірності, що відносяться до затримання (акту заподіяння 

шкоди злочинцю при його затриманні) визначають: 

- підстави заподіяння шкоди злочинцю; 

- час затримання (своєчасність); 

- необхідність заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні; 



- співрозмірність шкоди, що заподіюється злочинцю під час його 

затримання; 

- характер дій при затриманні; 

- мете затримання; 

- коло осіб, які можуть вчинити затримання злочинця. 

1) Підстави завдання шкоди злочинцю 

З одного боку, це злочин, який вчинено винною особою, а з іншого боку – 

припис закону, що надає людині право виконати свій громадський обов’язок в 

справі забезпечення правосуддя, якому ухилення злочинця від затримання 

заподіює шкоду. 

2) Час затримання (своєчасність) 

Затримання здійснюється безпосередньо після вчинення злочину. 

Це витікає із закону ч. 1 ст. 38 КК, де прямо вказано: 

―Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо 

після посягання, спрямовані…‖. 

Тут мається на увазі 1) як випадки, коли злочин до моменту затримання 

було закінчено, 2) так і випадки, коли злочин до цього моменту було 

відвернуто, тобто коли діяння вже здійснювалося. 

Якщо ж посягання ще не було, наприклад, особа лише готувалася до 

вчинення злочину, то заподіяння такій особі шкоди при її затриманні 

недопустимо. 

Недопустимо це також і внаслідок перебігу часу після посягання – на 

наступний день, через неділю тощо. 

Таким чином, початковим моментом виникнення права на затримання є 

початок злочинного посягання, коли об’єкт посягання піддався безпосередній 

загрозі негайного заподіяння шкоди. 

Право на затримання зберігається і під час посягання, що продовжується, 

а також безпосередньо, тобто відразу ж після завершення злочину. 

Вжитий у законі термін ―безпосередньо‖ не слід розуміти лише у тому 

сенсі, що особа, яка вчинила злочин, може бути затримана на місці вчинення 

злочину відразу ж після його вчинення. 

Положення ст. 38 КК поширюється також і на ті випадки, коли особа, яка 

вчинила злочин, залишила місце злочину, однак злочинець зостається у полі 

зору потерпілого або інших осіб (вони знають куди він сховався, куди побіг 

тощо), які вимушені були здійснювати переслідування винної особи і затримати 

її через деякий час поза місцем вчинення злочину. Це так зване затримання по 

―гарячих‖ слідах. 

Тому затримання, вчинене через деякий час, тобто не безпосередньо після 

вчинення злочинного посягання, є неправомірним. 

Вважається, що це положення відноситься до всіх осіб, які не є 

працівниками правоохоронних органів, зокрема ОВС, які в силу своїх 

службових обов’язків продовжують цю роботу і в тих випадках, коли злочинцю 

вдалося втекти з місця злочину. Така особа об’являється у розшук і він 

здійснюється за орієнтировками працівниками ОВС. 

3) Необхідність заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні 



Вона обумовлюється небезпечністю вчиненого злочинцем посягання або 

обстановкою затримання. Шкода, заподіяна злочинцю, є вимушеною в силу 

того, що злочинці, як правило, відмовляються виконувати вимоги того, хто 

затримує, намагаються зникнути з місця злочину. 

Ця шкода може виявлятися у вигляді: 

Обмеження волі і свободи переміщення на нетривалий час (зв’язування, 

закриття в приміщенні); 

Нанесення тілесних ушкоджень; 

Знищення або пошкодження особистого майна (наприклад, автомобіль, 

одяг тощо) (див ст. 12 КК). 

Небезпечність вчиненого діяння визнчається його тяжкістю. 

Обстановка затримання визначається обставинами конкретного випадку. 

Тут враховуються і вік і стан здоров’я як злочинця, так і того хто 

затримує його та інші причини, що і визначають необхідність і правомірність 

заподіяння шкоди. 

Наприклад: Очевидно, що особа, яка здійснює затримання не має 

можливості, в силу вище перерахованих обставин, догнати злочинця, який 

втікає від нього, ранить останнього в ногу. 

Такі дії будуть відповідати даній обстановці. 

Іншими словами, обстановка повинна бути такою, коли затримання 

злочинця без заподіяння йому шкоди було неможливим – такі наслідки в цьому 

випадку явились вимушеними і необхідними. 

І, навпаки, коли обстановка свідчить про реальну можливість затримати 

злочинця без заподіяння йому шкоди і це усвідомлює потерпілий ао інші особи, 

проте таку шкоду заподіюють, то це тягне за собою кримінальну 

відповідальність на загальних підставах. 

4) Співрозмірність шкоди, що заподіюється злочинцю під час його 

затримання. 

Ця умова тісно пов’язана з попередньою. Шкода, яка заподіюється 

злочинцю повинна бути співрозмірна обставинам конкретного затримання. 

У відповідності до закону, вимушене (необхідне) заподіяння шкоди не 

може бути безмежним, в силу того, що злочинець навіть самим фактом скоєння 

злочину і прагненням ухилитися від затримання не ставить себе поза законом. 

Згідно закону, заподіяння майнової шкоди, нанесення ударів, легких і 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень завжди визнається правомірним при 

наявності усіх інших умов. Такі наслідки при затриманні ніколи не утворюють 

перевищення його меж. 

Це витікає із ч. 2 ст. 38 КК, де вказується: 

―Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, має 

наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у 

статтях 118 та 124 цього Кодексу‖. 

Тобто ведеться мова про умисне вбивство та умисне заподіяння тяжких 

тілесних ушкоджень. 

Можливість заподіяння як співрозмірної шкоди у вигляді тяжких тілесних 

ушкоджень сумніву і заперечень не викликає. 



Щодо заподіяння тяжкої шкоди у вигляді смерті затримуваному, 

допустимість якої витікає із положень закону, то тут виникають певні 

заперечення, а саме: 

1) Затримання злочинця, на відміну від необхідної оборони, не пов’язано 

з запобіганням спричинення шкоди інтересам і правам особи, яка затримує 

злочинця, або інших осіб. 

Ухилення злочинця від затримання спричиняє шкоду правосуддю, саме 

воно і терпить шкоду. 

Однією із найнебезпечніших форм такого ухилення є втеча з місця 

позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК) особою, яка відбуває покарання у 

вигляді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув’язненні. 

За вчинення таких дій особа карається від 3 до 5 років позбавлення волі!!! 

Яка ж тут тоді співрозмірність?! 

2) Безперечно очевидно, як це витікає із закону (ч. 1 ст. 38 КК) 

затримання злочинця проводиться для того, щоб в кінцевому рахунку, 

відбулось правосуддя. Цей результат досягається шляхом спричинення 

злочинцю при його затриманні будь-якої шкоди, крім смерті. Заподіяння ж 

йому смерті з одного боку, взагалі виключає можливість відправлення 

правосуддя, а з іншого боку – особа, яка заподіяла смерть якби бере на себе 

функції слідчого, судді та виконавця вироку, що протиріче і чинному 

законодавству (відправлення правосуддя здійснюється лише судом від імені 

держави; покарання у вигляді смертної кари виключено). 

3) У законі ведеться мова про затримання злочинця. Чи можна у зв’язку з 

цим з позиції лігвіністики, логіки та інших позицій, стверджувати, що 

позбавлення волі є не що інше, як затримання? 

4) Позбавлення життя затримуваного робить недосяжною ту мету, яка 

вказується в законі (ч. 1 ст. 38 КК) доставлення його відповідним органам влади 

– це є обов’язковою метою. Позбавлення ж життя злочинця з метою доставити 

його труп органам влади уявляється безглуздим. 

Наведені міркування дозволяють зробити висновок, що надання права 

позбавити життя затримуваного навряд чи є обгрунтованим. 

Згідно з ч. 2 ст. 38 КК: 

―Перевищення заходів необхідних для затримання злочинця визнається 

умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не 

відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. 

Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком 

відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 

124 цього Кодексу‖. 

Тобто, це означає, що заподіяна злочинцю шкода неспіврозмірна і вона є 

неправомірною. 

Тому, наприклад, вимушене заподіяння тяжкої шкоди хулігану, що 

ухиляється від затримання, який вчинив напад не пов’язаний з посяганням на 

особу, свідчить про явну невідповідність цієї шкоди небезпеці вчиненого ним. 

Так само заподіяння убивці смерті в обстановці, при якій громадянин 

очевидно мав і усвідомлював реальну можливість затримати його шляхом 



заподіяння менш тяжкої шкоди, свідчить про явну невідповідність заподіяної 

шкоди у відносно сприятливій обстановці затримання. 

При цьому належить враховувати суб’єктивне відношення того, хто 

затримує, до тієї шкоди, що ним заподіюється злочинцю. Затримуючий повинен 

розуміти, що заподіювана тяжка шкода явно не відповідає небезпеці вчиненого 

посягання або явно більш ніж достатня для затримання особи, що вчинила це 

посягання (злочин). Тобто при перевищенні меж заподіяння шкоди при 

затриманні відповідальність настає за умисне заподіяння тяжкої шкоди. 

Відповідальність настає в цьому разі тільки у 2-х випадках, спеціально 

передбачених законом: 

1) ст. 118 – умисне вбивство при перевищенні заходів необхідних для 

затримання злочинця; 

2) умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. 

Заподіяння злочинцю іншої шкоди є некараним. 

Затримання особи, що вчинила злочин, як і необхідна оборона, виключає 

кримінальну відповідальність за вимушене заподіяння шкоди особі, яка 

вчинила злочин при дотриманні умов правомірності, що розглянуті вище. Ці дії 

спрямовані на забезпечення здійснення правосуддя щодо особи, яка вчинила 

злочин, а тим самим на забезпечення конституційних прав і свобод особи, яка 

піддалась злочинному посяганню. 

 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

В якості висновку з цього питання слід зазначити, що суспільна 

корисність, соціальна цінність затримання полягає у тому, як вже вказувалось, 

що така діяльність сприяє здійсненню принципу невідворотності 

відповідальності за злочин, а також усуває загрозу вчинення особою, яка 

затримується, нових злочинів, запобігає можливості у подальшому здійсненні 

злочинної діяльності. 

 

4. КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ І УМОВИ ЇЇ ПРАВОМІРНОСТІ 

Наступною обставиною, що виключає злочинність діяння є крайня 

необхідність. 

Вона є такою обставиною, за наявності якої особа може заподіяти шкоду 

правоохоронюваним інтересам третіх осіб, тобто таких, які непричетні до 

ситуації, що склалась, з метою відвернення небезпеки, яка загрожує особі, її 

правам чи правам інших громадян, а також суспільним інтересам чи інтересам 

держави, і не підлягає за це кримінальній відповідальності. 

Згідно ч. 1 ст. 39 КК: 

―Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані 

крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо 

загрожує особі чи правоохоронюваним законом правам цієї людини або інших 

осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку 

в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому 

не було допущено перевищення меж крайньої необхідності‖. 

Право на заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності, на відміну від 

необхідної оборони є субсидіарним (додатковим) правом. Ним громадянин 



може скористатися лише в тому випадку, якщо в даній обстановці заподіяння 

шкоди є вимушеним, крайнім, останнім засобом усунення небезпеки. 

Як і необхідна оборона, крайня необхідність теж має свої умови 

правомірності. 

Сам стан крайньої необхідності виникає при наявності відповідної 

підстави, що складається з 2-х моментів (елементів): 

Небезпеки, яка безпосередньо загрожує правоохоронюваним інтересам 

особи, суспільства або держави; 

Неможливості усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім заподіяння 

шкоди цим інтересам. 

Таким чином, суть крайньої необхідності, як і необхідної оборони полягає 

в заподіянні шкоди правоохоронюваним інтересам особи, інтересам суспільства 

та держави. Правомірність заподіяння такої шкоди буде лише у тих випадках, 

коли будуть дотримані умови правомірності крайньої необхідності, які можна 

поділити на 2 групи, що відносяться до: 

1) загрози (небезпеки); 

2) відвернення загрози (захист від загрози). 

Умови правомірності, що відносяться до загрози (небезпеки) 

Загроза (небезпека) повинна бути: 

1) суспільно небезпечною. 

Але на відміну від необхідної оборони, при якій єдиним джерелом 

суспільно небезпечного посягання є суспільно небезпечна поведінка людини, 

то при крайній необхідності джерелами загрози можуть бути: 

- стихійні сили природи (повені, обвали); 

- дії механізмів та різноманітні процеси (технологічні, виробничі тощо); 

- поведінка тварин; 

- не виключається злочинна поведінка людини, як така, що поєднана з 

недбалим поводженням з джерелом підвищеної небезпеки (зброя, радіоактивні, 

їдкі речовини та інші предмети) або вчинення злочину (наприклад, касир 

викрадає гроші внаслідок погрози озброєного злочинця). 

В той же час не буде стану крайньої необхідності, якщо небезпечна 

ситуація є наслідком поведінки особи, що опинилась у цій ситуації. 

2) наявною. 

Тобто така, що існує в реальній дійсності, безпосередньо загрожує 

завданням шкоди законним інтересам громадян, інтересам суспільства чи 

держави або вже завдає. 

Якщо така небезпека поки ще не виникла або, навпаки, уже реалізувалася 

в заподіяній шкоді, то це виключає стан крайньої необхідності. 

Початковим моментом виникнення загрози є той момент, коли 

безпосередньо існує можливість заподіяння шкоди (затоплення, смерті, аварії). 

Кінцевим моментом існування загрози визначається або припиненням її 

або її реалізацією (наприклад, пожежа знищила майно або погашена тощо). 

3) реального, а не уявного 

Небезпека є дійсною, тобто існує реально, а не в уяві особи. Інді особа 

може помилково вважати, що безпосередня загроза існує, а фактично вона 

відсутня, це так звана уявна крайня необхідність. Правові наслідки за 



спричинену шкоду в стані уявної крайньої необхідності належить вирішувати 

за правилами уявної оборони (ч. 2 – ч. 4 ст. 37 КК). 

Умови правомірності відвернення загрози (небезпеки) 

Другим моментом (елементом) підстави наявності стану крайньої 

необхідності є неможливість усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім 

заподіяння шкоди іншим інтересам. 

Вчинені при цьому дії підпадають під ознаки якогось діяння, 

передбаченою Особливою частиною КК, тобто зовні вони є злочинними. 

Неможливість усунення небезпеки іншими засобами свідчить про те, що 

особа в тій обстановці, що виникла вимушена свідомо заподіяти шкоду, в силу 

того, що інші можливості усунути безпосередню небезпеку відсутні. 

Тобто заподіяння шкоди в цій обстановці є єдино можливим засобом 

захисту від такої небезпеки. 

Тому, якщо в особи є декілька засобів усунення небезпеки, у тому числі і 

не пов’язаних із можливістю заподіяння шкоди і особа це усвідомлює, то не має 

стану крайньої необхідності. 

А звідси заподіяну нею шкоду не можна визнавати правомірною і особа 

несе відповідальність на загальних підставах. 

Таким чином, в стані крайньої необхідності, на відміну від необхідної 

оборони, має місце протиставлення 2-х правоохоронюваних інтересів: 

- таким, яким безпосередньо загрожує небезпека; 

- таким, що відносяться до третіх осіб, які не причетні до виникнення 

цієї загрози (небезпеки). 

Умовами, що відносяться до захисту є: 

1. Мета - це усунення небезпеки законним інтересам громадян, інтересам 

суспільства чи держави. 

2. Спрямованість (об’єкт крайньої необхідності). 

У стані крайньої необхідності для усунення небезпеки шкода, як правило 

заподіюється третім особам, які не пов’язані зі створенням цієї небезпеки. Але 

не виключається заподіяння шкоди інтересам особи, яка своїм діянням 

викликала небезпеку заподіяння шкоди іншим правоохоронюваним інтересам. 

3. Характер дій. 

Крайня необхідність припускає лише активну поведінку особи при 

відверненні загрози. Ця поведінка може знаходити свій прояв у різноманітних 

діях особи (наприклад, самовільне, або насильницьке вилучення транспортного 

засобу для доставлення в лікарню хворого, якому необхідна негайна операція 

тощо). 

4. Своєчасність заподіяння шкоди. 

Про це вже велася вище мова. 

Акцентую вашу увагу лише на те, як і при необхідній обороні, так і при 

крайній необхідності, цей стан, тобто спричинення шкоди, яка визнається 

правомірною, має місце тоді, коли існує загроза, тобто має місце початок і 

кінець її. В противному випадку буде мати місце так звана ―передчасна‖ або 

―спізніла‖ крайня необхідність. Відповідальність в цих випадках настає на 

загальних підставах. 

5. Межі заподіяння шкоди. 



В ст. 39 КК законодавець не визначає межі заподіяння шкоди в стані 

крайньої необхідності. Але шляхом тлумачення ч. 2 ст. 39 КК яка гласить:  

―Перевищення меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж 

відвернена шкода‖, 

тобто, можна зробити висновок, що заподіяна шкода повинна бути 

меншою або рівнозначною. Отже, граничною і правомірною у стані крайньої 

необхідності повинна визнаватися заподіяна шкода, якщо вона рівнозначна 

відверненій або є менш значною, ніж відвернена шкода. 

Особа, яка допустила перевищення меж крайньої необхідності, за 

відсутності обставин, передбачених ч. 3 ст. 39 КК: 

―Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж 

крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, 

викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінювати 

відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці‖, підлягає кримінальній 

відповідальності за вчинення дій на загальних підставах. Такі дії оцінюються з 

урахуванням пом’якшуючої покарання обставини, у відповідності до п. 8 ч. 1 

ст. 66 КК. 

Акцентую вашу увагу на те, що на відміну від необхідної оборони, крайня 

необхідність не звільняє особу від цивільно-правової відповідальності за 

заподіяну шкоду. 

 

ВИСНОВОК ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

В якості висновку з цього питання належить зазначити, що закріплення 

інституту крайньої необхідності є визнання з боку держави можливості у 

відповідних ситуаціях, при дотриманні встановлених правил спричинення 

шкоди одним право охоронюваним інтересам для захистку інших, що виключає 

кримінальну відповідальність особи. 

Проте на відміну від необхідної оборони, крайня необхідність не звільняє 

особу від обов’язку відшкодувати заподіяну майнову шкоду. Однак, суд, 

розглядаючи справу, може з урахуванням обставин справи поставити рішення 

про звільнення особи від відшкодування повністю або частково, а також 

покласти обов’язок по відшкодуванню на третю особу, якщо дії в стані 

крайньої необхідності були вчинені в її інтересах. 

 

5. ІНШІ ВИДИ ОБСТАВИН, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ 

ДІЯНН 

ФІЗИЧНИЙ АБО ПСИХІЧНИЙ ПРИМУС (ст 40) КК) 

У відповідності до ч. I. ст. 40 КК 

―Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду 

правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного 

примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками‖. 

Підставою виключення злочинності діяння – непереборний фізичний 

примус, під безпосереднім впливом якого особа і заподіює шкоду 

правоохоронним інтересам. 



Фізичний примус (насильство) – це протиправний фізичний вплив на 
людину, тобто застосування до неї фізичного насильства  

(Наприклад, застосування фізичної сили, нанесення удару, побоїв, 

тілесних ушкоджень, введення в організм різноманітних препаратів тощо) з 

метою примушення її до вчинення або не вчинення певних злочинних дій 

всупереч її волі: перешкоджати проникненню у сховище; видати чуже майно 

тощо). 

Фізичний примус як дія, буває 2 видів, а саме: 

1) – непереборний; 

2) - переборний. 

1) Непереборним фізичний примус визнається такий фізичний примус, 

при якому особа цілком позбавлена можливості керувати своїми діяннями (діє 

чи бездіяльністю). 

Тобто такий примус позбавляє особу можливості проявити свою 

поведінку внаслідок: 

- зв’язування; 

-  позбавлення волі із замкненням у приміщенні; 

- заподіяння тілесних ушкоджень, що призвели до втрати 

свідомості тощо. 

Ознаками, що характеризують ―діяння‖ особи, яка зазнала непереборного 

фізичного примусу, є: 

1) збіг діяння з об’єктивними ознаками якогось злочину, передбаченого 

статтею Особливої частини КК; 

2) відсутність волі цієї особи в такому діянні. 

В силу того, що відсутня така ознака суспільного небезпечного діяння (дії 

чи бездіяльність) як воля (волимість), то виключається така обов’язкова ознака 

злочину як виновність, то тим самим виключається злочинність діяння такої 

особи, яка зазнала непереборного фізичного примусу. 

3) Переборний фізичний примус - це такий фізичний примус, коли особа 

має можливість керувати своїми діями, тобто зберігається можливість 

проявити свою волю між вчиненням злочинного діяння і утриманням від 

такого діяння або вчинити правомірні дії. 

Тобто при такому примусу воля особи не детермінована в повному об’ємі 

з діяннями у відношенні неї, ці дії спрямовані, щоб зламати психічний опір 

особи і змусити її вчинити заборонене законом діяння. 

Наприклад: - при мордуванні; 

- катуванні тощо. 

Такий фізичний примус не звільняє від кримінальної відповідальності, і у 

відповідності до п. 6 ч. I ст. 66 КК визнаються як обставина, що пом’якшує 

покарання. 

Однак, переборний фізичний примус в ряді випадків може бути 

підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо буде 

встановлено, що вона заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, 

перебуваючи в стані крайньої необхідності (ст. 39 КК). 

Вище сказане витікає із ч. 2 ст. 40 КК, в якій вказується: 



―Питання про кримінальну відповідальність особи за заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фізичного примусу, 

внаслідок якого вона зберегла можливість керувати своїми діями, а також 

психічного примусу, вирішується відповідно до положень ст. 39 цього 

Кодексу‖. 

П с и х і ч н и й  п р и м у с  -  розуміється як вплив на психіку особи, 

тобто це погроза застосування фізичного насильства чи заподіяння 

матеріальної або моральної шкоди, з метою змусити її всупереч своїй волі 

вчинити або утриматись від вчинення певних протиправних дій. 

П с и х і ч н и м  п р и м у с о м ,  з о к р е м а ,  є :  

1) погроза застосування відповідного фізичного насильства (погрози 

вбити, заподіяти тілесні ушкодження, побити тощо) у тому числі і за 

допомогою зброї; 

2) застосування або погроза застосування насильства щодо рідних, 

близьких та інших осіб, доля яких для особи не є байдужою, тобто має істотне 

значення; 

3) знищення або погроза знищити майно, що належить потерпілому та 

вище згаданим у п. 2 особам; 

4) погроза розголошення відомостей, які особа бажає зберегти в 

таємниці; 

5) вплив на психіку особи за допомогою гіпнозу або інших подібних 

засобів. 

Таким чином, психічний примус хоча і обмежує можливість особи 

керувати своїми, проте в переважній своїй більшості не паралізує цілком її 

волю, внаслідок чого ця особа все ж таки має можливість обрати той або інший 

варіант поведінки, як і при переборному фізичному примусі. 

Відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам при психічному примусу як і при фізичному примусу відповідно до ч. 

2 ст. 40 КК вирішується за правилами крайньої необхідності (ст. 39 КК). 

Звертаю вашу увагу, що в ряді випадків саме застосування погрози 

визнається злочином. 

 Наприклад: ст. 129; ст. 345; 350; 377; 386; 398; ст. 346; 266, 405 КК. 

 

ВИКОНАННЯ НАКАЗУ АБО РОЗПОРЯДЖЕННЯ (ст.41 КК) 

Внутрішньою властивістю будь-якого суспільства на будь-якому ступеню 

(етапі) його розвитку Є УПРАВЛІННЯ, яке встановлює узгодженість між 

індивідуальними діями (поведінкою) і виконує загальні функції керівництва 

суспільством. 

Управлінські відносини є відносинами влади і підпорядкування, сутність 

яких є односторонність і юридична обов’язковість приписів суб’єкта 

управління для об’єкта, яким управляють. 

Суб’єкти управління (компетентні особи органів управління) у процесі 

виконання своїх функцій наділені правом віддавати підлеглим, а в ряді випадків 

і безпосередньо не підлеглим по службі особам, а також окремим громадянам 

обов’язкові для виконання розпорядження і вимагати їх виконання. 



Владні волевиявлення посадових осіб органів влади і управління можуть 

бути у різній формі, а саме: письмова; усна; конкретні дії. 

Називаються вони в законодавстві та літературі по різному: 

- наказ; розпорядження; вимога; вказівка тощо. 

Їх найменування залежить від того: 

1) якими службовими особами вони видаються; 

2) кому вони адресуються: окремій особі чи; групі осіб. 

3) в якій формі видаються: усно; письмово. 

4) які питання ними вирішуються тощо. 

Єдиного (родового) поняття, яким би охоплювалися різні за змістом і 

формою обов’язкові для виконання вимоги службових осіб органів влади і 

управління, ні в законодавстві, ні в юридичній літературі немає. У Конституції 

України говориться про накази та розпорядження. 

Однак, якби зараз ці вимоги не називались, загальною їх властивістю є те, 

що вони всі є обов’язковими для виконання, незалежно від їх найменування і 

форм, в якій вони подаються. 

В кримінальному праві для позначення обов’язкових до виконання вимог 

службових осіб найчастіше вживаються терміни: наказ; розпорядження. 

Згідно ч. I ст. 41 КК 

―Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним 

інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою 

виконання законного наказу або розпорядження‖. 

Наказ (у кримінально-правовому розумінні) – це звернена до конкретної 

особи чи групи осіб вимога службової особи влади, органу управління чи 

громадського формування з охорони громадського порядку вчинити чи 

утриматися від вчинення певної дії. 

Видання наказу та обов’язок його виконання повинні ґрунтуватися на 

законі чи інших нормативних актах. 

Особа, яка одержала законний наказ, зобов’язана його виконати. За своєю 

юридичною природою виконання законного наказу – це виконання особою 

свого юридичного обов’язку. 

Відмова від виконання такого наказу, його невиконання або неналежне 

виконання є правопорушенням, у тому числі – злочином. 

Наприклад: для службових осіб передбачена відповідальність за ст. 367 

―Службова халатність‖; для військовослужбовців – ст. 402 КК – непокора; 

ст. 403 КК – невиконання наказу. 

Таким чином, виконання законного наказу як обставина, що виключає 

злочинність діяння, - це правомірне заподіяння шкоди правоохоронюваним 

інтересам особи, суспільства або держави особою, зобов’язаною виконати цей 

наказ. 

Підставою для заподіяння такої шкоди Є ЗАКОННИЙ НАКАЗ, у 

відповідності до ч. Iст. 41 КК. 

Цей наказ – необхідна і достатня підстава відповідної дії чи бездіяльності, 

якщо у особи існувала реальна можливість його виконання. 

Е Л Е М Е Н Т И  П І Д С Т А В И :  

1) Це наявність законного наказу чи розпорядження. 



В ч. 2 ст. 41 КК вказується: 

―Наказ або розпорядження є законними, якщо вони: 1) віддані 

відповідною особою; 2) в залежному порядку та 3) в межах її повноважень і за 

4) змістом не суперечать чинному законодавству та не 5) пов’язані з 

порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина‖. 

Н А К А З  –  це акт управління, виданий уповноваженою службовою 

особою, який приписує певній особі (групі осіб) вчинити дію або бездіяльність, 

пов’язану із заподіянням шкоди об’єктам кримінально-правової охорони. 

На практиці найчастіше виникають ситуації, коли особа заподіює шкоду, 

виконуючи наказ свого начальника чи керівника. 

Однак, ст. 41 КК охоплюються не тільки накази окремих службових осіб, 

а й акти колегіальних органів, які за своїм характером аналогічні наказу, 

зокрема: деякі розпорядження КМУ; центральних органів виконавчої влади; 

рішення місцевих рад та їх виконавчих комітетів тощо. 

А) За своїм ЗМІСТОМ наказ повинен відповідати повноваженням особи, 

яка його видала. 

Тобто він повинен видаватися відповідною (компетентною) особою у 

межах її повноважень. 

Відповідна особа це: орган управління;  чи службова особа до 

компетенції який належить питання, що вирішується у наказі. Наказ не повинен 

виходити за межі того обсягу повноважень, якими наділені орган управління чи 

службова особа, що його видають. 

Якщо наказ виданий з явним перевищенням повноважень, якими наділені 

орган управління чи службова особа, такий наказ Є НЕЗАКОННИМ, а особа 

яка його виконала підлягає кримінальній відповідальності на загальних 

підставах у відповідності до ч. 4 ст. 41 КК, яка гласить: 

―Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, 

вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає 

кримінальній відповідальності на загальних підставах‖. 

Б) Крім того законним треба вважати наказ чи розпорядження при 

наявності таких умов, а саме: він виданий із дотриманням необхідної форми і 

порядку його видання; тобто для того, щоб відповідати вимогам законності, 

наказ повинен бути виданий у належному порядку. Цей порядок може 

передбачати, наприклад, попереднє узгодження положень наказу з певними 

органами чи особами, видання наказу в письмовій або усній формі, доведення 

його до виконання належним шляхом (письмово під розпис, чи усно, 

використання певних засобів зв’язку тощо). 

В) – ґрунтується на законі чи іншому нормативному акті. Тобто він не 

суперечить чинному законодавству. 

Г) - не може бути пов’язаний з порушеннями конституційних прав та 

свобод людини та громадянина. 

Конституційні права та свободи людини і громадянина, що їх не повинен 

порушувати наказ, передбачені в розділі II Конституції України (ст. 21- 64). 

Наказ, що порушує зазначені права та свободи, визнається незаконним. Його 

виконання, що заподіює шкоду правоохоронним інтересам людини і 

громадянина, не виключає злочинності вчиненого. 



Д) - не передбачає вчинення протиправних дій. 

Проте він повинен приписувати вчинення таких діянь, що за зовнішніми 

(об’єктивними) своїми ознаками збігаються з фактичними ознаками якогось 

злочину. Інший наказ не Є ПРЕДМЕТОМ КК. 

Наказ, який не відповідає вище викладеним 5 вимогам є незаконним.  

II) Другий елемент, що характеризує підставу виконання законного 

наказу, - це наявність у особи, зобов’язаної виконати такий наказ, реальної 

можливості для його виконання. 

Якщо така можливість була відсутня (хвороба, неналежна кваліфікація, не 

має певного досвіду тощо), то особа не підлягає кримінальній відповідальності 

за невиконання обов’язковою для неї наказу. 

Наказ є обов’язковим для виконавця, якщо: 

- він відданий службовою особою чи органом виконавцеві, 

який відповідно до законодавства повинен виконувати наказ внаслідок своєї 

підлеглості по роботі чи службі або з інших підстав; 

- дії, вчинення яких вимагає той хто віддав наказ, входять до 

кола трудових чи службових обов’язків виконавця. 

Наприклад: Якщо начальник цеху віддав наказ робочому (токарю) 

виконати якусь роботу (провести ремонт електричної мережі), то цей наказ не є 

обов’язковим для токаря, оскільки виконання такої роботи не входить до кола 

його трудових обов’язків. 

В той же час, для деяких категорій осіб, зокрема для 

військовослужбовців, атестованого складу ОВС, СБУ тощо, законодавство 

встановлює правило беззастережного виконання наказів командира та 

начальника:: 

1) право командира (начальника) віддавати накази і розпорядження;  

2) а обов’язок підлеглого – їх виконувати, крім випадку, коли віддається 

явно злочинний наказ, так званий принцип ―беззаперечної покори‖. 

В основі вирішення питання про межі підкорення наказу повинна бути 

оцінка його законності виконавцем. При цьому належить враховувати і 

характер наказу, оскільки він і оцінка його виконавцем можуть не співпадати, 

тобто виконавець помилково вважає, що наказ незаконний, чи, навпаки, а це 

має враховуватися при вирішенні питання про відповідальність особи, яка 

виконала злочинний наказ, чи навпаки, відмовилась виконати законний наказ, 

вважаючи його злочинним. 

З позиції кримінального права правомірне твердження, що виконанню 

підлягає будь-який наказ, за винятком злочинного, оскільки кримінально-

правову оцінку буде одержувати виконання лише злочинного за змістом, а не 

будь-якого незаконного наказу. 

Тобто інші незаконні, проте не злочинні накази мають виконуватись. 

Наприклад: В окремих випадках обов’язковим для виконання є законний 

за змістом, але незаконний за формою наказ. 

Тобто може мати місце, коли в умовах конкретної обстановки не можливо 

видати наказ у письмовій формі, як цього вимагає належний порядок, то 

обов’язковим до виконання є наказ, виданий в усній формі, якщо ним не 

передбачаються вчинення протиправних дій. 



Відповідальність за наказ несе командир, який його видав. Тому для 

військовослужбовців та інших вказаних осіб, яких закон зобов’язує 

беззастережного виконання наказів, законними мають вважатися усі накази, які 

є законними по формі, окрім явно злочинних. 

ОЗНАКИ виконання наказу, які передбачені ч. I ст. 41 КК визначають 

його ЯК АКТ ПРАВОМІРНОГО ЗАПОДІЯННЯ шкоди правоохоронним 

інтересам. 

Ц і  о з н а к и  х а р а к т е р и з у ю т ь :  

1. Суб’єкт виконання наказу; 

2. Його мету; 

3. Об’єкт заподіяння шкоди; 

4. Характер діяння виконавця наказу; 

5. Своєчасність виконання наказу; 

6. Межі заподіяння шкоди при виконанні наказу. 

Розглянемо коротко ці ознаки. 

I. Суб’єкт виконання наказу: 

Відповідно до ст. 41 КК таким суб’єктом повинна визнаватися особа, яка 

повинна (зобов’язана) виконати законний наказ. 

Це може бути як: 

- підлегла по службі особа (військовослужбовець, працівник або 

службовець підприємства, установи або організації). 

- Особа, яка хоча і не перебуває у відносинах підлеглості, проте 

згідно з законом зобов’язана виконати звернений до неї законний наказ 

(наприклад, особа до якої звернене законне розпорядження працівника міліції 

чи іншого представника влади). 

II. Мета. 

Вона визначена в ч. I ст. 41 КК, а саме виконання законного наказу або 

розпорядження. Вона полягає в тому, що діяння особи повинно бути 

підпорядкованим меті виконання законного наказу. Для визначення заподіяння 

шкоди правомірним достатньо, щоб воно було підпорядковано цій меті і зовсім 

не обов’язково, щоб ця мета фактично була досягнута (наприклад, особа 

намагається знищити будівлю на виконання наказу, але це їй не вдалося). 

Якщо ж особа керувалася іншими (наприклад, заподіяння шкоди для 

досягнення особистих цілей), то вона підлягає кримінальній відповідальності за 

заподіяну шкоду на загальних підставах. 

III. Об’єкт заподіяння шкоди. 

Це правоохоронні інтереси особи, суспільства або держави: 

- життя та здоров’я людини, її особиста воля, власність, 

недоторканність житла тощо; громадський порядок; громадська безпека; 

природне середовище (довкілля);  недоторканність державних кордонів; 

інтереси внутрішньої безпеки; тощо. 

IV. Характер діяння. 

Характер дії чи бездіяльність особи, яка виконала наказ може бути як  

активним, так і пасивним, на що, прямо вказується у законі (ч.Iст.41 КК) і 

причому дія або бездіяльність у будь-якому разі із зовнішньої фактичної 

сторони повинні підпадати під ознаки якогось діяння передбаченого КК 



(наприклад, вбивства, заподіяння тілесних ушкоджень, позбавлення волі особи, 

знищення або пошкодження майна, зловживання службовим становищем, 

перевищення влади тощо). 

V. Своєчасність виконання наказу. 

Загально прийнято, що одним з обов’язкових ознак змісту законного 

наказу є вказівка на час, протягом якого він повинен бути виконаним. 

Тому заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам повинно 

визнаватися правомірним, якщо виконання цього наказу мало місце протягом 

часу вказаного в цьому законному наказі. 

VI. Межі заподіяння шкоди. 

Шкода, яка заподіюється правоохоронним інтересам особи, суспільства 

чи держави при виконанні законного наказу, не може бути безмежною. Ії межі 

визначаються змістом даного наказу. Заподіяння шкоди лише в цих межах і 

визнається правомірним. 

Перевищення меж заподіяної шкоди при виконанні законного наказу 

свідчать про так званий ексцес виконання наказу (заподіяння явно надмірної 

шкоди, ніж це передбачалося наказом). Якщо ексцес мав місце, то 

відповідальність настає на загальних підставах. 

Наприклад: Якщо він мав місце з боку службової особи, то за наявності 

інших ознак її дії необхідно кваліфікувати як перевищення влади або службових 

повноважень. 

Вище велась мова про законний наказ і відповідальність особи заподіяну 

шкоду правоохоронюваним інтересам. 

А як бути, коли виконується явно злочинний наказ і заподіюється шкода? 

Явно злочинний наказ - це такий наказ, що передбачає вчинення злочину, 

його злочинний характер очевидний і зрозумілий як для того, хто його віддає, 

так і для того, кому він адресований, а так же для інших осіб. 

Тобто таким визнається не тільки діяння, передбачене КК, але і діяння, 

що є злочином відповідно до загальних принципі права, визнаних 

цивілізованими націями ( ч. 2 ст. 7 Європейської конвенції про захист прав та 

основних свобод людини). 

Явно злочинний наказ не підлягає виконанню за будь-яких обставин, 

навіть коли він відданий у належній формі і особа, якій приписувалось 

виконання такого наказу не несе кримінальної відповідальності на підставі ч. 3 

ст. 41 КК, яка гласить: 

―Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилась 

виконувати явно злочинний наказ або розпорядження‖. 

Це положення цілком відповідає ст. 60 Конституції України, в якій 

передбачено, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні 

розпорядження чи накази. 

За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає 

юридична відповідальність (ст. 60 Конституції України). 

Тому військовослужбовець, який не виконував явно злочинний наказ, не 

підлягає кримінальній відповідальності за діяння, передбачені статтями: ст. 402 

―Непокора‖ та ст. 403 ―Невиконання наказу‖ 



За виконання злочинного наказу якщо його злочинний характер 

усвідомлювався як: особою, яка його віддала  так і особою, котра його 

виконувала, кримінальній відповідальності підлягають обидві ці особи. 

Особа, яка віддала такий наказ - підлягає кримінальній відповідальності 

за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 або ст. 423 КК) і як 

підбурювач або як організатор вчинення злочину (ч. 4, ч. 3 ст. 27 КК), 

передбаченого у наказі.  

 Дії такої особи можуть кваліфікуватися у разі його виконання як 

співвиконавство у вчинені злочину, якщо вона, крім віддання наказу, вчинила 

також якісь дії, що входять до об’єктивної сторони складу злочину, який має 

місце в діях особи, яка виконала наказ ( ч. 2. ст. 27 КК). 

Особа, яка виконала такий наказ 

У відповідності ч. 4 ст. 41 КК, яка гласить: 

―Особа, яка виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, 

вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження підлягає 

кримінальній відповідальності на загальних підставах‖. 

 

Тобто вона є виконавцем злочину (ч. 2 ст. 27 КК) передбаченого КК. При 

цьому суд може визначити вчинення злочину на виконання такого наказу 

обставиною, яка пом’якшує покарання (п. 6 ч. 1 ст. 66 КК). 

У певних випадках за виконання злочинного наказу відповідальність несе 

не його виконавець, а особа, яка віддала такий наказ. 

Тому що відповідальність особи, яка виконала такий наказ, залежить від 

того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу чи ні. 

 Якщо виконавець наказу не усвідомлював його злочинного характеру, чи 

не міг і не повинен був це усвідомлювати, то відповідальності він не несе в 

силу відсутності вини. 

Виконавцем же злочину є особа, яка віддала злочинний за змістом наказ, 

тобто має місце так зване посереднє (опосередковане) виконання злочину. 

Питання про те, чи міг виконавець злочинного наказу, усвідомлювати 

такий характер відданого наказу, виникає у тих випадках, коли злочинність 

наказу не є очевидною. Відповідь на це питання залежить від конкретних 

обставин справи (посади, кваліфікації, поінформаваності виконавця, досвід 

тощо). 

Тому у відповідності до ч. 5 ст. 41 КК, яка вказує: 

―Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного 

характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання 

такого наказу чи розпорядження, відповідальності тільки особа, що віддала 

злочинний наказ чи розпорядження‖. 

При необережному ставленні особи до змісту виконаного нею злочинного 

наказу, тобто, якщо вона за обставинами справи повинна була і могла 

усвідомлювати злочинний характер наказу, то відповідальність має наставати 

за вчинення злочину з необережності, а виконавцем же злочину (посереднім), 

вчиненого з використанням необережних дій особи, яка виконала наказ, є 

особа, котра відала такий наказ. 



Діяння, пов'язане з ризиком (ст. 42) 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КК ―Не є злочином діяння (дія або 

бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це 

діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної 

суспільне корисної мети‖. 

Дана стаття формулює нову обставину, а саме: заподіяння діянням (дією 

чи бездіяльністю) шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо воно було 

вчинене в умовах виправданого ризику, який відповідно до ст. 42 КК визнається 

самостійною обставиною, що виключає злочинність діяння. Метою 

законодавчого закріплення такої норми стала необхідність розвитку прогресу в 

різних галузях науки і техніки, інших сферах суспільного життя. 

Під виправданим ризиком розуміється родове поняття, яке об'єднує 

випадки вчинення дій (бездіяльності), які формально підпадають під ознаки 

окремих злочинів, передбачених статтями Особливої частини КК, та 

спрямованих на досягнення значної суспільне корисної мети (суспільне 

корисного результату), досягнення якої (якого) поєднане зі значними 

матеріальними чи іншими витратами, або взагалі неможливе без завдання 

певної шкоді правоохоронюваним інтересам. Тому діяння, пов'язане з ризиком, 

можна визначити як правомірну поведінку, що зовні підпадає під ознаки 

діяння, передбаченого кримінальним законом, пов'язану із заподіянням шкоди 

правоохоронюваним інтересам особи, суспільства або держави для досягнення 

значної суспільно корисної мети, якщо ця мета у даній обстановці не могла 

бути досягнута неризикованою дією (бездіяльністю) і прийняті особою 

запобіжні заходи давали достатні підстави розраховувати на запобігання шкоди 

правоохоронюваним інтересам. За таких умов норма, яка передбачена у 

ст. 42 КК, має універсальний характер, оскільки може бути застосована до 

будь-якої сфери людської діяльності. 

Підставою діяння, пов'язаного з ризиком, відповідно до ч. 1 ст. 42 КК 

виступає наявність об'єктивної ситуації ризику, яка свідчить про необхідність 

досягнення значної суспільне корисної мети. Такими визнаються ситуації: 

1) наявності небезпеки (наприклад, загроза життю хворого при 

лікарському ризику; небезпека захоплення території ворогом при військовому 

ризику тощо); 

2) необхідність одержання нових знань (при дослідницькому ризику), 

отримання оперативної інформації про вчинювані або підготовлювані злочини 

(при оперативному ризику); 

3) недопущення великих збитків або одержання значної вигоди (при 

господарському ризику) та ін. 

Ознаками підстави діяння, пов'язаного з ризиком, та яке призвело до 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, є: 

1) неможливість досягнення значної суспільно корисної мети 

неризикованою дією (бездіяльністю); та  

2) прийняття особою запобіжних заходів для запобігання завданню чи 

настанню шкоди правоохоронюваним інтересам (ч. 2 ст. 42 КК). 

Отже, у випадку. коли особа усвідомлювала, що певна суспільно корисна 

мета може бути досягнута діями, які не пов'язані з ризиком, і все ж завдала 



шкоди правоохоронюваним інтересам, то вона може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності за умисно завдану шкоду на загальних підставах. 

Об'єктами, яким завдається шкода діяннями, пов'язаними з ризиком, 

визнаються будь-які правоохоронювані інтереси (див. п. 5 коментарю до ст. 36 

та п. 4 коментарю до ст. 40 КК). Шкода, яка може бути заподіяна у сферах 

виробництва, наукових досліджень, при здійсненні медичної практики, 

комерційної діяльності, військової служби тощо, полягає у заподіянні фізичної, 

моральної, матеріальної чи іншої шкоди особистим та майновим інтересам 

фізичних та юридичних осіб, громадським інтересам або інтересам держави. 

Як правило, право на ризик має певний суб'єкт, який професійно 

займається певним видом діяльності, пов'язаної зі створенням небезпеки 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, і здатний забезпечити 

дотримання зазначених у статті умов правомірності заподіяння такої шкоди. 

Разом з тим, право на ризик мають і інші особи (наприклад, особи, які 

займаються аматорським спортом, аматорські дослідники тощо), і їх вилучення 

із сфери дії ст. 42 КК не є правомірним. 

Водночас визначальною умовою правомірності діяння, пов'язаного із 

ризиком, законодавець визнає, насамперед, вчинення дії (бездіяльності) тільки 

для досягнення значної суспільне корисної мети (ч. 1 ст. 42 КК). Такою метою 

може бути, наприклад, перевірка нової технології, проведення випробувального 

польоту, запобігання аварії, необхідність одержання нових знань, застосування 

нового методу лікування при намаганні врятувати хворого, усунення небезпеки 

захоплення території ворогом тощо. 

Значущість мети виступає оціночною ознакою, оскільки заподіювана 

об'єктам кримінально-правової охорони шкода була співрозмірна з нею. 

Наведена умова зближує діяння в ситуації виправданого ризику з крайньою 

необхідністю. Разом з тим, відмінність полягає в тому, що заподіяння шкоди 

правоохоронюваним правам та інтересам в ситуації ризику є лише можливою 

умовою, але не обов'язковою, на відміну від стану крайньої необхідності. Крім 

того, в ситуації виправданого ризику особа сама може створювати небезпеку 

заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам. Відмова від ризикованого 

діяння не завжди пов'язана з настанням суспільно небезпечних наслідків, а за 

крайньої необхідності наслідки є неминучими. Виправданий ризик, як правило, 

не пов'язаний з екстремальними ситуаціями, які загрожують законним 

інтересам, що притаманне стану крайньої необхідності. На відміну від крайньої 

необхідності, заподіювана шкода при виправданому ризику може бути 

більшою, ніж відвернута. 

На відміну від злочинної самовпевненості, коли особа легковажно 

розраховує лише на деякі об'єктивні фактори, що можуть запобігти настанню 

наслідків, в умовах виправданого ризику особа повинна здійснити достатні 

заходи для відвернення шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам 

(ч. 2 ст. 42 КК). Тому заподіяння шкоди буде визнаватись злочинним, якщо 

суспільне небезпечні наслідки настають в результаті ризикованого порушення 

науково і практично обгрунтованих нормативних актів.  

Наприклад, відсутня ситуація виправданого ризику у випадку, коли 

машиніст крану для прискорення будівельних робіт намагався підняти 



вантаж, який перевищував нормативне допустимі межі, що призвело до аварії 

та загибелі кількох осіб, оскільки в такій ситуації особа порушила конкретні 

нормативи виконання будівельних робіт. 

Особа повинна вжити саме тих заходів для запобігання шкоді 

правоохоронюваним інтересам, які у конкретній ситуації ризику залежали від 

неї і, на її думку, були здатні привести до суспільне корисної мети, при цьому 

виключивши можливу шкоду. Ці заходи залежать від характеру ризикованої дії 

(бездіяльності), сфери їх поширення, реальних можливостей самої особи та ін. 

(наприклад, підготовка та інструктаж обслуговуючого персоналу при 

дослідницькому ризику, виготовлення або установка необхідного устаткування, 

організація охорони тощо). Ці заходи повинні бути достатніми для запобігання 

шкоди правоохоронюваним інтересам та відповідати сучасному рівню науково-

технічних знань і досвіду, що дає особі достатні підстави обгрунтовано 

розраховувати на запобігання завдання шкоди правоохоронюваним інтересам. 

Відповідно до ч. 3 ст. 42 КК обов'язковою умовою визнання заподіяння 

шкоди правомірною при виправданому ризику є відсутність небезпеки, яка 

завідомо поєднана з загрозою життю інших людей, екологічної катастрофи чи 

інших надзвичайних подій. 

Заподіяння шкоди різноманітним об'єктам кримінально-правової охорони 

при невиправданому ризику підлягає кваліфікації за статтями Особливої 

частини КК, які передбачають відповідальність за умисне чи необережне 

спричинення такої шкоди. 

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 43) 

Відповідно до ч. 1 ст. 43 КК виконання спеціального завдання з 

попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації вперше в історії вітчизняного кримінального 

законодавства визнається самостійною обставиною, що виключає 

злочинність діяння. 

Підставою для виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

виступає почата і ще фактично незакінчена злочинна діяльність однієї особи 

або групи осіб в межах організованої групи чи злочинної організації. 

Необхідність виконання спеціального завдання може бути обумовлена 

неможливістю встановлення гласними засобами кола співучасників і каналів 

надходження предметів, обмежених чи вилучених з цивільного обігу 

(наркотичні засоби, зброя, радіоактивні матеріали, підроблені гроші тощо), або 

масштабністю проведення названих операцій (наприклад, при участі 

правоохоронних органів ряду держав), або неможливістю або ускладненістю 

одержання доказової інформації про тяжкий злочин, підготовлюваний більш 

тяжкий злочин (про його виконавців і осіб, причетних до такої злочинної 

діяльності, про рівень корумпованих зв'язків, місцезнаходження предметів 

злочину тощо). Це свідчить про виправдану необхідність і вимушеність 

тимчасового невиконання обов'язку припинення контрольованого злочину. 

Об'єктом, якому при правомірному виконанні спеціального завдання 

завдається правомірна шкода, виступають ті об'єкти кримінально-правової 



охорони, яким заподіюється шкода у зв'язку з такою діяльністю, а саме: 

інтереси правосуддя, що полягають у такій діяльності правоохоронних органів, 

яка забезпечує негайне припинення і повне розкриття злочинів. Заподіяння 

шкоди інтересам реалізації правосуддя має вимушений характер, оскільки є 

необхідним для збирання доказової інформації, попередження вчинення більш 

тяжких злочинів членами організованої групи чи злочинної організації, 

встановлення кола осіб, причетних до злочинної діяльності, викриття 

співучасників, невикриття особи, яка виконує спеціальне завдання, тощо. 

Об'єктивна сторона зазначених вчинків виявляється в діях або 

бездіяльності спеціальних суб'єктів, які можуть брати участь у вчиненні 

злочинів членами організованої групи або злочинної організації, або не 

припиняти таку злочинну поведінку названих осіб. 

Отже, бездіяльність особи, яка зобов'язана та має реальну можливість 

припинити злочинне посягання, за своїми зовнішніми, фактичними ознаками 

може збігатися з ознаками потурання вчинюваному злочину та ознаками інших 

службових та загально-кримінальних злочинів. При цьому необхідна наявність 

певної відповідності, оскільки шкода, що заподіюється об'єктам кримінально-

правової охорони, повинна бути розмірною з тієї метою, яка досягається 

заподіянням зазначеної шкоди. Тому поставлена мета повинна бути настільки 

суспільне значущою, що допускається заподіяння шкоди об'єктам кримінально-

правової охорони, явно виправданою в даній ситуації. 

Особа, яка виконує спеціальне завдання повинна усвідомлювати, що 

членами організованої групи чи злочинної організації вчинюється або готується 

вчинення злочину, неприпинення якого пов'язане з досягненням соціально-

корисної мети. 

Метою виконання спеціального завдання, пов'язаного з проникненням у 

злочинну групу чи злочинну організацію, є намагання у подальшому 

припинити їх злочинну діяльність, розкрити злочини, попередити вчинення 

інших злочинів членами таких об'єднань. Така мета збігається з цілями 

проведення оперативно-розшукової діяльності взагалі, вона лише 

конкретизується залежно від виду контрольованого злочину і фактичних 

обставин його неприпинення. Крім того, суб'єкт усвідомлює, що шкода, яка 

заподіюється об'єктам кримінально-правової охорони розмірна, відповідає 

досягнутій меті. 

Слід зазначити, що провокування чи спонукання членів організованої 

групи чи злочинної організації до вчинення злочинів з метою їх викриття та 

притягнення до кримінальної відповідальності, утворює склад підбурювання до 

злочину, вчинення якого провокувала особа. 

Згідно з ч. 2 ст. 43 КК не є злочином вимушене заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам, за винятком умисного вчинення особою, яка 

виконувала спеціальне завдання, у складі організованої групи чи злочинної 

організації особливо тяжкого злочину, поєднаного з насильством над 

потерпілим, або тяжкого злочину, пов'язаного з спричиненням тяжкого 

тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або 

особливо тяжких наслідків. 



Насильство над потерпілим може полягати у різних формах незалежно від 

характеру заподіяної шкоди.  

Тяжкими або особливо тяжкими наслідками можуть бути визнані, 

наприклад, випадки спричинення смерті однієї особи чи декількох осіб, 

заподіяння значної економічної шкоди, ускладнення міжнародних відносин, 

виникнення епідемій, епізоотій, епіфітотій та ін. 

Вимушене вчинення інших видів злочинів при виконанні спеціального 

завдання не тягне кримінальної відповідальності. 

У випадку вчинення особою, яка виконувала спеціальне завдання, 

умисних злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 43 КК, при притягненні до кримінальної 

відповідальності вона не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а 

покарання у виді позбавлення волі не може бути призначене на строк, більший 

ніж половина строку позбавлення волі, передбаченого в санкції відповідної 

статті Особливої частини КК. У таких випадках виконання спеціального 

завдання розглядається як обставина, що пом'якшує покарання (п. 9 ч. 1 ст. 66 

КК). 

 

ВИСНОВОК ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

В якості висновку належить зазначити, що цими обставинами, які 

розглянуті в цьому питанні лекції, КК 2001 року розширено порівняно з КК 

1960 року. На необхідність цього тривалий час вказували вчені-криміналісти, 

оскільки реальне життя, реальна практика застосування кримінального закону 

пішли вперед у порівнянні з законодавством. Це свідчить про значний крок 

кримінального законодавства в напряму демократизації, забезпечення реалізації 

прав громадян. 

Завершуючи лекцію можна зробити деякі висновки. 

Об’єктивно однакові дії особи залежно від місця, часу, обстановки, 

мотивів і мети її вчинення, причин, що їх зумовили, інших конкретних 

обставин, а також законодавчого їх врегулювання можуть оцінюватись як: 

- суспільно небезпечні та протиправні; 

- суспільно корисні та правомірні; 

- такі, що ставлення до них з боку законодавця чи суспільства є 

нейтральними (прийнятними). 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

У розглянутих в лекції випадках дії особи об’єктивно (формально) 

містять ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом як злочин, але такі 

дії не можуть тягти кримінальної відповідальності, оскільки вони з позиції 

кримінального права, при наявності певних обставин і умов, є правомірними і, 

як правило, суспільно корисними. Наявність передбачених кримінальним 

законом обставин, що виключають злочинність діяння дає змогу особі більш 

активно приймати участь у суспільному житті, вирішуючи певні завдання як 

особистого, так і суспільного характеру по захисту законних прав та інтересів, а 

також сприяє правоохоронним органам більш успішно, ефективно вести 

боротьбу зі злочинністю і зокрема з організованою. 

Значення наявності цих обставин у КК полягає в тому, що вони: 



1) чітко розрізняють злочинний прояв від правомірного діяння, яке 

схоже на нього, а отже, забезпечують законність і справедливість рішення 

відносно поведінки конкретної особи, що далеко незавжди є очевидним; 

2) сприяють підвищенню правової активності та правової свідомості 

громадян і службових осіб, які потребують законодавчих гарантій своєї 

захищеності в разі нанесення ними шкоди при здійсненні свого права або 

виконання службових чи громадських обов’язків; 

3) мають важливе профілактичне значення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 12. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Види, правові підстави та порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності.  

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 

(ст. 45 КК). 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням 

винного з потерпілим (ст. 46 КК). 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на 

поруки (ст. 47 КК). 

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки 

(ст. 48 КК).  

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків 

давності (ст. 49 КК). 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

допомога студентам у вивченні інституту звільнення від кримінальної 

відповідальності, встановленого в Загальній частині Кримінального кодексу 

України, пошуку рішень проблемних питань, пов’язаних із звільненням від 

кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів, на підставах, 

передбачених у Загальній частині КК. Підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності, що передбачаються в Особливій частині КК, базуються на 

інших принципах і мають за мету, в основному, сприяння попередженню і 

розкриттю злочинів. 

Крім того, метою цієї лекції є також показати студентам гуманізм 

кримінальної політики України в питанні покарання осіб за скоєні злочини, 

передусім можливості звільнення їх від кримінальної відповідальності, а також 

показати їм взаємозв’язок цієї теми з попередніми і наступними темами та з 

іншими науками. 

  

 ВСТУП 

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених 

в Загальній частині КК, слід розглядати як одну із форм реалізації державою 

кримінальної відповідальності, що виникає у зв’язку з вчиненням суб’єктом 

злочину суспільно небезпечного діяння, передбаченого Кримінальним 

кодексом України. 

Передбачаючи можливість звільнення особи, винної у вчиненні злочину, 

законодавець демонструє гуманізм з боку держави до тих, хто вчинив злочин 

вперше і такий, що не становить великої суспільної небезпеки, активно сприяв 

розкриттю злочину, відшкодував добровільно у повній мірі причинені збитки та 

за іншими підставами. 

Законом окреслюються підстави (ст.ст.44-49 КК) та порядок звільнення 

від кримінальної відповідальності в КПК. 

Отже, можна визначити поняття звільнення від кримінальної 

відповідальності як здійснювану у відповідності з кримінальним і кримінально-

процесуальним законодавством форму реалізації кримінальної 

відповідальності, яка полягає у відмові держави в особі уповноваженого суду 

від застосування передбачених законом заходів кримінально-правового 

характеру до осіб, які вчинили злочин. 

Завдяки наявності інституту звільнення від кримінальної відповідальності 

реалізуються такі принципи як економія кримінальної репресії, гуманізм та 

індивідуалізація відповідальності. 

Звільнення від кримінальної відповідальності розуміється як звільнення 

особи від можливого в майбутньому з боку держави кримінально-правового 

примусу і може застосовуватися лише до набрання законної сили 

обвинувальним вироком. Після набрання чинності обвинувального вироку мова 

може йти тільки про звільнення від кримінального покарання. 

 

 

 

 



1. ВИДИ, ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Дана тема є однією із центральних тем Загальної  частини  КК України, 

вивчення якої має важливе теоретичне та практичне значення.  

При вивченні теми слід знати, що  кримінальне  законодавство України 

містить інститут звільнення від  кримінальної  відповідальності – розділ IХ КК 

України, в якому розкрито правові підстави та порядок, визначено конкретні 

види звільнення особи від  кримінальної  відповідальності. Одночасно слід 

зазначити, що КК України не міститься визначення поняття звільнення від 

 кримінальної  відповідальності. 

У вітчизняній кримінально-правовій літературі висловлюються 

різноманітні думки з приводу розуміння правової природи та сутності 

звільнення від  кримінальної  відповідальності. Дослідники правової природи 

звільнення від  кримінальної  відповідальності відносять його до форм 

реалізації  кримінальної  відповідальності, вважають звільнення від 

 кримінальної  відповідальності диференціюючим відповідальність інститутом 

 кримінального   права , радикальним засобом диференціації  кримінальної  

відповідальності, юридичним фактом, що припиняє  кримінальне  

правовідношення, звільняє особу від несприятливих правових наслідків тощо.  

Для уяснення сутності та змісту інституту звільнення від  кримінальної  

відповідальності важливо знати, що звільнення від  кримінальної  

відповідальності – це передбачена законом відмова держави від застосування 

до особи, яка вчинила злочин, обмежень її  прав  і свобод, визначених КК 

України. Звільнення особи від  кримінальної  відповідальності відбувається у 

судовому порядку, виключення – звільнення від  кримінальної  

відповідальності на підставі закону України про амністію чи акта помилування.  

При аналізі проблем, пов’язаних з інститутом звільнення від 

 кримінальної  відповідальності,  особливу  увагу слід приділити теоретичним 

розробкам у сфері визначення загальних підстав звільнення від  кримінальної  

відповідальності. 

В науковій літературі немає одностайності з приводу визначення підстав 

загальних видів звільнення від  кримінальної  відповідальності. Більше того, 

існують твердження про відсутність у потребі визначення загальних 

юридичних підстав існування інституту звільнення від  кримінальної  

відповідальності в сучасному  праві  через фактично умовний їх характер і 

відсутність вирішення прагматичних завдань. Але загальні види звільнення від 

 кримінальної  відповідальності у сукупності утворюють інститут 

 кримінального   права , який є елементом системи  кримінального  

законодавства України і його структура наділена ознаками системи: 

центральною ідеєю, взаємопов’язаними елементами тощо. Тому методологічно 

невірною вважається позиція про відмову від виділення та дослідження в теорії 

 кримінального   права  загальних підстав звільнення від  кримінальної  

відповідальності. 

Узагальнений аналіз підстав звільнення від  кримінальної  

відповідальності вперше дав Г.Б. Віттенберг. На його думку, подібно до того, 

як підставою  кримінальної  відповідальності є вчинення особою діяння, що 



містить склад злочину, підставою застосування тієї чи іншої форми звільнення 

від  кримінальної  відповідальності завжди служить вся та сукупність 

передумов (обставин), які законом визначені для відповідної форми звільнення: 

1) можливість виправлення винного без застосування  кримінального  

покарання, за допомогою одних лише заходів громадського впливу; 2) невелика 

суспільна небезпечність вчиненого діяння; 3) невелика суспільна небезпечність 

винної особи.  

В залежності від правового акта, на підставі якого здійснюється 

звільнення від кримінальної відповідальності, розрізняють звільнення: 

1. На підставах, передбачених КК: 

а) у Загальній частині; 

б) у Особливій частині. 

2. На підставах, передбачених Законом України про амністію. 

3. На підставі Указу Президента України про помилування, що витікає з 

ч.1 ст.44 КК. 

Частиною 2 ст.44 КК встановлюється, що віднині питання щодо 

звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК 

України (в Загальній та Особливій частинах), здійснюється виключно судом у 

порядку, встановленому законом, що відповідає вимогам ст. 29 Конституції 

України. 

В розділах ІІІ, ІХ, ХІІ Загальної частини КК України встановлені такі 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності: 

1) добровільна відмова від доведення злочину до кінця (ст.17 КК); 

2) дійове каяття (ст.45 КК); 

3) примирення винного з потерпілим (ст.46 КК); 

4) передача винного на поруки (ст.47 КК); 

5) зміна обстановки (ст.48 КК); 

6) закінчення строків давності (ст.49 КК); 

7) Закон про амністію; 

8) Указ про помилування. 

Крім вказаних, в Особливій частині КК України передбачені у 13 нормах 

так звані спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності (ч.2 

ст.111, ч.2 ст.114, ч.3 ст.175, ч.4 ст.212, ч.2 ст.255, ч.5 ст.258, ч.6 ст.260, ч.3 

ст.263, ч.4 ст.289, ч.4 ст.307, ч.4 ст.311, ч.3 ст.369 КК). 

Звільнення від кримінальної відповідальності за амністією передбачено 

ч.2 ст.86 КК України, а на підставі акта помилування Президента України – ч.1 

ст.87 КК. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі акта амністії 

та помилування може бути як повним, так і частковим. 

Крім означених видів звільнення від кримінальної відповідальності 

виділяють: 

а) обов’язкові (імперативні) – дійове каяття, примирення винного з 

потерпілим, закінчення строків давності); 

б) не обов’язкові (факультативні), передбачені ст.47 (передача на поруки) 

та ст.48 (зміна обстановки). 

А також: 

а) безумовні (остаточні і безповоротні: ст.ст.45, 46, 48 і 49 КК); 



б) умовні (тобто звільнення під умовою належної поведінки винної особи 

протягом певного часу після прийняття рішення про її звільнення від 

кримінальної відповідальності – ст.47 КК при передачі винного на поруки). 

 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

В розділах ІІІ, ІХ, ХІІ Загальної частини КК України встановлені такі 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності: добровільна відмова від 

доведення злочину до кінця (ст.17 КК); дійове каяття (ст.45 КК); примирення 

винного з потерпілим (ст.46 КК); передача винного на поруки (ст.47 КК); зміна 

обстановки (ст.48 КК); закінчення строків давності (ст.49 КК); Закон про 

амністію; Указ про помилування.  Крім вказаних, в Особливій частині КК 

України передбачені у 13 нормах так звані спеціальні підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності (ч.2 ст.111, ч.2 ст.114, ч.3 ст.175, ч.4 ст.212, ч.2 

ст.255, ч.5 ст.258, ч.6 ст.260, ч.3 ст.263, ч.4 ст.289, ч.4 ст.307, ч.4 ст.311, ч.3 

ст.369 КК, тощо). 

В науці кримінального права розглядаються і інші пропозиції щодо 

введення в кримінальне законодавство додаткових підстав звільнення від 

кримінальної відповідальності.  

 

2. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ (ст. 45 КК) 

Кримінальним кодексом України 2001 року закріплена нова підстава для 

звільнення від кримінальної відповідальності особи у зв’язку з дійовим 

каяттям. Ст.45 КК встановлює: ―Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої 

тяжкості або необережний середньої тяжкості, окрім корупційних злочинів, 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення 

злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю 

відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду‖. 

Корупційними злочинами відповідно до Кодексу вважаються злочини, 

передбачені частиною другою статті 191, частиною другою статті 262, 

частиною другою статті 308, частиною другою статті 312, частиною другою 

статті 313, частиною другою статті 320, частиною першою статті 357, частиною 

другою статті 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим 

становищем, а також злочини, передбачені статтями 354, 364, 364-1, 365-2, 368-

370 Кодексу. 

Кримінальним кодексом України 1960 р. в ст.40 явка з повинною, щире 

каяття, сприяння у розкритті злочину визнавались лише пом’якшуючими 

обставинами. 

Поняття дійове каяття є комплексним і складається з наступних ознак: 

по-перше – це щире каяття особи, винної у вчиненні злочину, тобто 

засуджує свою злочинну поведінку, щиро жалкує за спричинену шкоду, 

співчуває потерпілим, визнає свою вину за усіма законно висунутими проти 

нього пунктами обвинуваченнями, дає правдиві показання по ним, демонструє 

готовність понести законне покарання; 

по-друге – це активне сприяння розкриттю злочину, яке передбачає, окрім 

дачі правдивих показань відносно особистих діянь, повідомлення всіх 



відомостей, що мають істотне значення для розкриття і розслідування злочину, 

а також усунення заподіяної злочином шкоди. Наприклад, відомості про всіх 

співучасників, знаряддя і засоби вчинення злочину, речові докази, викрадене 

майно, їх місцезнаходження, причини та умови, що послужили вчиненню 

злочину та інше. Активне сприяння розкриттю злочину може полягати і в 

наданні особистої допомоги в пошуках речових доказів, викраденого, свідків, 

співучасників та ін.; 

Ухилення від повідомлення органам дізнання, слідства та суду будь-яких 

відомостей, важливих для успішного розкриття і розслідування злочину, 

включає активне сприяння розкриттю злочину як обставини звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

і по-третє – це повне відшкодування завданих нею збитків або усунення 

заподіяної шкоди. 

Законодавець вказує, що відшкодування збитків, заподіяних злочином, 

мусить бути особою, тобто, слід розуміти, особисто винним, а не в цілому 

злочином при вчиненні його групою осіб. Полягати відшкодування збитків 

може бути у поверненні потерпілому викраденого, або відновленні його 

властивостей, або інших предметів чи майна, рівноцінних викраденому або 

знищеному, або повернення потерпілому грошового еквіваленту, а також 

відшкодування моральної шкоди. Наприклад, публічне вибачення, грошова 

компенсація тощо. 

Межі та розміри відшкодування заподіяних винним збитків визначаються 

на підставі зібраних по справі об’єктивних доказів. 

При виконанні винним усіх умов дійового каяття, звільнення його судом 

від кримінальної відповідальності являється безумовним незалежно від 

наявності або відсутності на це згоди потерпілого. 

Перші три умови відносяться до поведінки особи після вчинення нею 

злочину. Крім них передбачені ще дві, так звані об’єктивні обставини: 

Перша – це вчинення злочину особою вперше; 

друга – вчинений злочин є невеликої тяжкості або необережний середньої 

тяжкості, окрім корупційних злочинів. 

Вчинення злочину вперше визнається, якщо 1) його вчинення особою, це 

є фактично перше вчинення особою суспільно небезпечного діяння, 

передбаченого Кримінальним законом або 2) якщо особа, що вчинила злочин, 

на момент його вчинення вважалася в установленому законом порядку такою, 

що не має судимості або за злочини, які вона вчинила раніше, закінчилися 

строки давності притягнення до кримінальної відповідальності. 

У другому разі вбачається, що така позиція є хибною і вступає у 

протиріччя з буквальним тлумаченням слова ―вперше‖. Якщо законодавець мав 

би на увазі таке розширене тлумачення, було б вказано замість ―Особа, яка 

вперше вчинила злочин…‖ було б: ―Особа, яка не має судимості і вчинила 

злочин…‖. 

 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, необережний 

злочин середньої тяжкості, окрім корупційних злочинів, звільняється від 



кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро 

покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала 

завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. 

 

3. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ (ст. 46 КК) 

―Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний 

злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та 

відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду‖. 

Умовами звільнення від кримінальної відповідальності є:  примирення 

винної особи з потерпілим, тобто добровільна відмова останнього від претензій 

до винного і наміру добиватися притягнення його до кримінальної 

відповідальності, що повинно відповідним чином закріплюватись у матеріалах 

кримінальної справи. Мотиви примирення з боку потерпілого значення не 

мають. Примирення повинно бути з потерпілим – фізичною особою, якій 

злочином заподіяна фізична, моральна або майнова шкода і яка визнана 

потерпілою постановою по кримінальній справі, а не з будь-якою іншою 

особою, що її представляє, за винятком смерті потерпілого, коли потерпілими 

визнаються його близькі родичі та коли потерпілому не виповнилося 15 років 

або він в силу хронічного психічного захворювання не є дієздатним і його 

інтереси представляють його батьки або опікуни, які визнаються законними 

представниками. 

Якщо потерпілій особі від 15 до 18 років, угоду про примирення з винною 

особою вона може укласти лише за згодою своїх батьків або осіб, що їх 

замінюють (усиновителі, удочерителі або піклувальники). 

б) відшкодування завданих нею збитків або усунення заподіяної шкоди, а 

також в) вчинення особою вперше злочину, г) невеликої тяжкості або 

необережний середньої тяжкості, окрім корупційних злочинів. 

 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Перелічені чотири умови є достатніми для обов’язкового безумовного 

звільнення судом винної особи від передбаченої кримінальним законом 

кримінальної відповідальності. 

 

4. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ОСОБИ НА ПОРУКИ (ст. 47 КК) 

Частиною 1 ст.47 КК передбачається: ―Особу, яка вперше вчинила злочин 

невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, та щиро 

покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею 

її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім 

клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки 

виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру 

та не порушуватиме громадського порядку.‖ 

В ч.2 ст.47 КК передбачено: ―У разі порушення умов передачі на поруки 

особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин‖. 



Тобто для звільнення особи, винної у вчиненні злочину, від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з передачею її на поруки, необхідна наявність 

сукупності наступних умов: 

1) вчинення особою злочину вперше; 

2) вчинений злочин відноситься до невеликої або середньої тяжкості 

(ст.12 КК), крім корупційних злочинів; 

3) винна особа щиро покаялась; 

4) наявність клопотання колективу підприємства або установи, 

організації про передачу їм винного на поруки; 

5) наявність згоди винної особи про закриття кримінальної справи проти 

неї по цій підставі та передачі його на поруки колективу, який звернувся з 

клопотанням. 

Відсутність хоча б однієї із зазначених умов тягне за собою відсутність 

підстав для звільнення винного від кримінальної відповідальності. 

Наявність всіх зазначених умов створює підставу для суду для 

можливості (а не для обов’язкового) застосування звільнення від кримінальної 

відповідальності. Це прав, а не обов’язок суду. 

Причому, у разі звільнення від кримінальної відповідальності, воно є 

умовним, при якому особа протягом року повинна дотримуватися умов 

звільнення від кримінальної відповідальності: виправдати довіру колективу, не 

ухилятися від заходів виховного характеру, не порушувати громадський 

порядок, не вчинити нового злочину. 

Якщо протягом року особа виконала умови звільнення від кримінальної 

відповідальності, лише тоді вона безумовно звільняється від кримінальної 

відповідальності і вважається несудимою. 

Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.47 КК не 

звільняє винну особу від обов’язку відшкодувати матеріальні збитки, завдані 

нею, що також визнається однією з умов безумовного звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

 

ВИСНОВОК ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім 

корупційних злочинів, та щиро покаялася, може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу 

підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона 

протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не 

ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме 

громадського порядку. 

 

5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗМІНОЮ ОБСТАНОВКИ (ст. 48 КК) 

Трапляються випадки, коли в силу змін, що відбулися в суспільстві або у 

житті окремої особи, втрачається суспільна небезпечність діяння, вчиненого 

раніше особою і передбаченого КК як злочин, або сама особа втрачає суспільну 

небезпечність, тому суд може визнати за недоцільне притягнення особи за це 



вчинене злочинне діяння і прийняти рішення про закриття справи у зв’язку із 

зміною обстановки. 

Ст.48 КК встановлює: ―Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або 

середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від 

кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або 

розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння 

втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно 

небезпечною‖. 

Таким чином у ст.48 КК передбачається дві самостійні комбінації умов як 

підстав, за яких суд може звільнити винну особу від кримінальної 

відповідальності, це: 

1) вчинення особою злочину вперше; 

2) вчинений злочин є невеликої або середньої тяжкості (ст.12 КК), крім 

корупційних злочинів; 

3) на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни 

обстановки вчинене особою діяння втратило суспільну небезпечність; 

або 

1) вчинення особою злочину вперше; 

2) вчинений злочин є невеликої або середньої тяжкості (ст.12 КК), крім 

корупційних злочинів; 

3) та на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни 

обстановки ця особа перестала бути суспільно небезпечною. 

Можлива і така зміна обстановки, коли у зв’язку зі зміною обстановки 

суспільну небезпечність втрачає і саме діяння і особа, яка його вчинила, що 

створює більше підстав для прийняття рішення судом про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК. Але це є факультативне 

(необов’язкове) право, а не обов’язок суду, яким він може, а не зобов’язаний 

скористатися у разі наявності не менше, а ніж трьох із вказаних в ст.48 КК 

умов. 

При вирішенні питання щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності на підставі ст.48 КК суд повинен врахувати наявність згоди 

особи, щодо якої рішення приймається. Якщо особа заперечує проти такого 

рішення, провадження по такій справі провадиться на загальних підставах. 

Умови, які вище пронумеровані як ―1‖ і ―2‖ у попередніх питаннях нами 

вже розглядалися.  

Наступна самостійна умова звільнення від кримінальної відповідальності 

– це втрата суспільної небезпечності діяння, яка можлива при змінах в світі, 

державі, регіоні і навіть у значно менших масштабах, якщо це стосується 

конкретних обставин, які мають суттєве значення для визначення суспільної 

небезпечності вчиненого раніше діяння, яке за своїми ознаками підпадає під 

ознаки злочину. 

Щодо змін у світі та державі, ними можуть бути стан війни чи миру, 

економічні та політичні зміни. Наприклад, зміна економічної політики, 

поліпшення ситуації, зміна критеріїв цінностей тощо. 

Інші зміни обстановки можуть стосуватися менш широкого кола 

суспільних відносин (в межах області, району, колективу), наприклад, стихійне 



лихо, що завдало значно більших збитків, ліквідація підприємства, 

обезцінювання предмета посягання тощо. Всі ці зміни обстановки є 

об’єктивними процесами і не залежать від волі особи, що вчинила суспільно-

небезпечне діяння. 

Другою самостійною умовою звільнення від кримінальної 

відповідальності є втрата суспільної небезпечності особою, що вчинила 

суспільно небезпечне діяння, передбачене КК як злочин невеликої або 

середньої тяжкості. 

Для вирішення питання про наявність такої підстави необхідно перш за 

все встановлення і оцінка об’єктивних змін умов життєдіяльності особи, винної 

у вчиненні вперше злочину невеликої або середньої тяжкості, які позитивно і 

суттєво впливають на неї і свідчать про те, що особа в майбутньому не буде 

вчиняти злочинів, принаймні тотожних або однорідних тому, щодо якого 

приймається рішення про можливість звільнення від кримінальної 

відповідальності винної особи. 

Такими змінами обставин можуть визнаватися звільнення з роботи, де 

злочин було вчинено з використанням службового стану, призов на службу в 

армію і розрив з негативним оточенням, укладення шлюбу, хвороба тощо. І 

хоча ці підстави виступають факультативними, у разі прийняття позитивного 

рішення, воно є безумовним. 

При прийнятті рішення щодо звільнення від кримінальної 

відповідальності особи у зв’язку із зміною обстановки суд повинен отримати на 

це згоду особи, щодо якої вирішується питання. У разі відсутності такої згоди 

провадження по такій справі здійснюється на загальних засадах. 

 

ВИСНОВОК ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім 

корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, 

якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді 

внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну 

небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною. 

 

6. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ СТРОКІВ ДАВНОСТІ (ст. 49 КК) 

Досягнення цілей загального і спеціального попередження злочинів 

можливо лише в тому випадку, якщо злочинець своєчасно викритий і 

притягнутий до кримінальної відповідальності. Після закінчення тривалих 

строків після вчинення злочину притягнення особи до відповідальності втрачає 

гостроту і може бути недоцільним, оскільки втрачається виховний і загально 

попереджувальний ефект, особа, що вчинила злочин, втрачає суспільну 

небезпеку, запізніле розслідування злочину також може бути безуспішним. У 

цих випадках призначення або відбування покарання не відповідає його цілям. 

Враховуючи перелічені обставини, а також виходячи із принципів 

гуманізму кримінального закону, статтею 49 КК України передбачені 

обов’язкові та факультативні підстави звільнення від кримінальної 

відповідальності, пов’язані із закінченням строків давності, що полягає у 



перебігу певного часу від дня вчинення особою злочину (після 24.00 години для 

вчинення злочину) до дня набрання вироком законної сили, але не пізніше, ніж 

до 24 години останньої доби відповідного строку, продовжуваність якого 

залежить від ступеню тяжкості вчиненого злочину, після чого суд мусить або 

має право звільнити особу від кримінальної відповідальності. Таке звільнення 

від кримінальної відповідальності є безумовним. 

Статтею 49 КК встановлено 5 строків давності притягнення особи до 

кримінальної відповідальності: 

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 

передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 

передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 

3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

Закінчення зазначених у ст.49 КК строків давності є єдиною умовою 

безумовного звільнення від кримінальної відповідальності за цією підставою. 

Але щодо обчислення та перебігу строку законодавець встановив певні 

правила, що передбачені ч.2 та ч.3 ст.49 КК, - це зупинка та переривання 

перебігу давності. 

Перебіг давності зупиняється, тобто перестає обчислюватися і 

залишається незмінною, якщо особа, що вчинила злочин, ухиляється від 

слідства або суду. 

Під ухиленням від слідства і суду розуміються дії, вчинені особою з 

метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин. Не 

визнається такою, що ухиляється від слідства або суду особа, яка невідома 

правоохоронюваним органам або причетність якої до вчиненого злочину 

правоохоронними органами не встановлена. 

Незалежно від останніх двох обставин перебіг давності починається на 

загальних засадах, але зупиняється після того, коли така особа є встановленою 

правоохоронними органами і її причетність до злочину є встановленою, про що 

їй відомо і вона умисно починає ухилятися від слідства та суду. У даному 

випадку перебіг давності, тобто строк, який пройшов від дня вчинення злочину 

до дня, з якого винний став ухилятися від слідства та суду, зберігається, але 

припиняє свій перебіг до того моменту, коли особа перестає переховуватися (це 

можливо при її затриманні, добровільній явці до органів слідства або суду, 

легальне повернення на постійне місце проживання тощо), після чого перебіг 

давності продовжується. Але якщо особа протягом 15 років з моменту вчинення 

злочину так і не була притягнена до кримінальної відповідальності, вона 

підлягає звільненню від кримінальної відповідальності. 

У випадках же, коли особа після вчинення злочину, за який щодо неї не 

було вирішено у встановленому законом порядку питання про притягнення або 

звільнення її від кримінальної відповідальності, вчинила до закінчення строку 

давності новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий 

злочин, перебіг давності переривається, тобто строк, що пройшов з моменту 

вчинення попереднього злочину до вчинення наступного, анулюється і починає 



перебіг знову, з його початку після 24.00 години дня вчинення нового злочину. 

При цьому починається перебіг давності і за вчинення нового злочину. 

Обчислення строку давності проводиться за кожний із злочинів окремо (ч.3 

ст.49 КК). 

Тобто, коли особа, ухиляючись від слідства або суду, вчинює новий 

злочин середньої або більшої тяжкості, то строк давності, перебіг якого було 

зупинено з моменту початку ухилення, анулюється і починає свій перебіг 

знову, тобто з початку. 

Коли особа вчинила злочин, за який може бути призначене покарання у 

вигляді довічного позбавлення волі, протягом 15 років не вчинила нового 

злочину середньої або більшої тяжкості, питання про можливість застосування 

давності до неї вирішується судом. Якщо суд визнає за неможливе застосування 

до особи строків давності, довічне позбавлення волі не може застосовуватися 

до такої особи і повинно бути замінене покаранням у вигляді позбавлення волі 

на певний строк. 

Згідно ч.5 ст.45 КК давність не може застосовуватися до осіб, які вчинили 

злочини проти національної безпеки, передбачені ст.. 109-114-1, проти миру і 

безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і ч.1 ст.442 КК України. 

 

ВИСНОВОК ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

КК України передбачені обов’язкові та факультативні підстави 

звільнення від кримінальної відповідальності, пов’язані із закінченням строків 

давності, що полягає у перебігу певного часу від дня вчинення особою злочину 

(після 24.00 години для вчинення злочину) до дня набрання вироком законної 

сили, але не пізніше, ніж до 24 години останньої доби відповідного строку, 

продовжуваність якого залежить від ступеню тяжкості вчиненого злочину, 

після чого суд мусить або має право звільнити особу від кримінальної 

відповідальності. Таке звільнення від кримінальної відповідальності є 

безумовним. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Інститут звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному 

праві України є важливим інструментом в кримінальній політиці держави.  

Він допомагає більш повно та ефективно додержуватись принципів 

кримінального судочинства, таких як гуманізм та економія кримінальної 

репресії, індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання.  

Вивчення кримінального права, опанування ним та застосування на 

практиці отриманих знань дасть змогу найбільш ефективно виконувати 

завдання кримінальної політики України. 


