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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

вивчення основних положень закону про кримінальну відповідальність 

- поняття злочину, основних ознак в чинному Кримінальному кодексі 

України та співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення. 

Крім того, з'ясування поняття склад злочну, його види, ознаки та значення 

для кваліфікації злочинів. 

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 (коротка, просторова), 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 термін "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 узагальнюючий термін "преступление", 

з яким почали пов’язувати будь-яке кримінальне каране діяння. Етимологія 

даного терміна збігається з виникненням відповідних слів в англійській, 

німецькій, іспанській та французькій мові, і 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 
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безопасность общества или частных лиц, єсть преступление» (ст.1 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1845 г). 

 



 7 

I. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОЗНАКИ. 

Поняття ―злочин‖ - є головним поняттям, яким оперує кримінальне 

право і кримінальний закон, його визначення дається як у самому 

законодавстві, так і в теорії кримінального права. Злочин є не просто 

діянням, забороненим законом, а дія чи бездіяльність, які за своїм змістом є 

небезпечними для інтересів суспільства, суспільних відносин, інтересів та 

прав конкретних членів суспільства. Визначення поняття злочину в 

кримінальному законі різних країн різне, і воно залежить від правової 

системи, яка існує в країні, від часу прийняття кримінального закону, 

пануючої політичної, правової, культурної ідеології щодо засобів і методів 

боротьби зі злочинністю. 

Згідно зі ст. 11 ч. 1 КК "Злочином є передбачене кримінальним 

законом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 

суб'єктом злочину".  

Таким чином, злочином є діяння, що завдає шкоди правам і свободам 

та законним інтересам людини і громадянина, власності, громадському 

порядку та громадській безпеці, довкіллю, конституційному устрою України, 

миру, безпеці людства та іншим соціальним цінностям, які під загрозою 

застосування покарання охороняються кримінальним законом. 

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. Але, аналіз виключення з Кримінального кодексу 

кримінально-правових заборон за останні роки дозволяє виділити такі 

причини декриміналізації: 
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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. 

Вказане дозволяє зробити такі висновки:  

1) поняття злочину залежить від соціально-економічних відносин, що 

існують на певному етапі розвитку суспільства, і тому є історично мінливим; 

2) визнання певної поведінки людини злочином (криміналізація 

діяння) є безперервним процесом оцінки відповідності чи невідповідності 

цієї поведінки суспільному розвитку. 

Формальне визначення поняття злочину відображає юридичні ознаки 

злочину: злочином визнається таке діяння, яке передбачається законом як 

кримінально каране (злочином є те, що каране, або злочинним є те, що 

передбачено кримінальним законом). 

Матеріальне визначення поняття злочину відображає лише соціальну 

сутність злочину, його протиріччя з певними, визнаними суспільством, 

соціальними цінностями (злочин – суспільно небезпечне діяння). 

Формально-матеріальне визначення поєднує в собі і соціальну і 

юридичну характеристику злочину (злочин – суспільно небезпечне і 

передбачене кримінальним законом діяння). Останнє визначення поняття 

злочину є найбільш повним так як дозволяє визначати не тільки які, а чому 

закон визнає діяння злочину, що в сукупності відображає і соціальну і 

правову сутність 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: 
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1) суспільна небезпека; 

2) протиправність; 

3) вчинення суб'єктом злочину; 

4) винність; 

5) караність. (Деякі вчені Н. Мельник М.І., Клименко В.А. вважають, 

що ще однією ознакою злочину є діяння). 

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

злочинним. 

Злочин - це конкретне суспільно небезпечне діяння людини, і може 

проявлятися у двох формах: як дія, і як бездіяльність. Але обов'язково - це 

прояв свідомості і волі особи, тобто особа або діє цілком усвідомлено, або 

припускає настання шкідливих наслідків від своїх вчинків. 

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). 

Суспільна небезпечність - основна матеріальна ознака злочину, яка 

розкриває його зміст; полягає у тому, що діяння завдає або складає загрозу 

завдати істотну шкоду об'єктам кримінально-правової охорони. Тобто, ця 

ознака вказує на суттєву шкоду, яку завдає або загрозу спричинення якої 

об’єктам кримінально-правової охорони утворює злочин. Загальний перелік 

соціальних цінностей, які охороняються кримінальним законом, міститься у 

ст. 1 КК: 

- права і свободи людини і громадянина; 

- власність; 

- громадський порядок; 

- громадська безпека; 

- довкілля; 
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- конституційний устрій України; 

- мир і безпека людства. 

Цей перелік об’єктів кримінально-правової охорони конкретизується і 

доповнюється у статтях Особливої частини КК. 

Суспільна небезпечність, як ознака злочину, має такі ознаки, як 

характер і ступінь. В законі вживаються такі поняття як характер суспільної 

небезпечності та ступінь суспільної небезпечності - це якісні показники 

суспільної небезпеки будь-якого злочину. 

Характер суспільної небезпечності визначається значущістю, 

важливістю для держави та особи тих об’єктів, на які посягає злочинець. Він 

залежить і від змісту шкоди, яка заподіюється злочином. Це може бути 

матеріальна шкода, ідеологічна, моральна, фізична. 

Ступінь суспільної небезпечності злочину визначається в залежності 

від: 

- форми вини (умисна чи необережна); 

- мотиву (корисливий, ревнощі, хуліганські, помста, заздрість); 

- мети (підірвати державний устрій, завдати шкоди обороноздатності 

України, викрасти приватний автомобіль щоб покататися чи вчинити 

злочин); 

- способу дій (насильницький, ненасильницький, особлива жорстокість, 

небезпечний для життя багатьох осіб); 

- місця вчинення злочину (крадіжка з проникненням у житло чи 

кишенькова крадіжка в громадському транспорті); 

- наслідків злочину (міжнародний конфлікт, втрата життя чи здоров'я); 

- ступеня участі кожного співучасника у вчиненні злочину 

(організатор, виконавець, пособник, підбурювач, особа, яка приховувала 

злочин). 

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.  
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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. 

Винність діяння - одна із важливих ознак злочину, яка характеризує 

суспільну небезпечність діяння, оскільки передбачає наявність у особи  

певного психічного ставлення до вчинюваних нею дій та їх наслідків. 

Психічне ставлення до вчинюваного злочину має назву вини, яка може 

виражатись у формі умислу або необережності (ст. 23). 

Винність діяння виключається у тому випадку, коли особа перебувала в 

стані неосудності, не досягла віку кримінальної відповідальності, або 

вчинила злочин під впливом фізичного насильства, примусу, в наслідок якого 

особа не могла керувати своїми вчинками. 

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. 

Малозначність діяння - означає, що вчинена особою дія або 

бездіяльність не спричинила чи не могла спричинити шкоди, або дуже 

незначну шкоду спричинила чи могла спричинити. При встановленні цих 

ознак кримінальне переслідування повинно бути припинено за ст. 6 п.2 КПК 

України. 

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 
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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). 

Співвідношення понять злочину, злочинності та правопорушення. 

У будь-якій державі існують закони, порушення яких тягне за собою 

певний вид відповідальності та санкції, які застосовуються за їх порушення. 

Правопорушення - це загальне поняття, яке об'єднує в собі порушення 

будь-яких правил, встановлених законами України, що тягне за собою 

застосування щодо порушника певних заходів примусу, передбачених 

санкціями цих законів. 

Злочин - це один із видів протиправної поведінки, діяння, яке порушує 

кримінально-правові заборони, тобто положення кримінального закону. 

Отже, злочин - це один із складових елементів протиправної поведінки, 

оскільки є одним із видів правопорушень - порушень кримінального закону. 

Поняття "злочинність" частіше за все, використовується в тих 

випадках, коли мова іде про множинність злочинів, про їх певну статистичну 

сукупність. 

Злочинність - це термін, під яким розуміється кількість злочинних 

проявів певного виду: економічних, службових, господарських, корисливих, 

насильницьких проти життя, здоров’я, та інш., або їх сукупність на певній 

території у визначений термін часу. 

В ст. 12 КК «Класифікація злочинів» законодавець зазначає, яким 

чином відбувається розподіл злочинів, розміщених в КК, на певні види. 
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Основним критерієм такого розмежування є ступінь суспільної небезпечності 

(тяжкості). В залежності від ступеня тяжкості злочини поділяються на 

злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, злочином у кримінальному праві визнається 

передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне 

діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. 

Зв'язок злочину і злочинності полягає у тому, що злочин є окрема 

категорія, а злочинність - загальна. Співвідношення поняття злочину і 

правопорушення розуміють аналогічно, оскільки злочин є однією із категорій 

правопорушень, тобто часткою цілого. 
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II. ВИДИ ЗЛОЧИНІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. 

Класифікація злочинів - це розподіл всіх суспільно небезпечних діянь 

(злочинів) на певні категорії, групи за спільними ознаками, які гнуть певні 

правові наслідки. 

Критерії класифікації злочинів - це показники теоретичного і 

практичного значення класифікації злочинів, тих цілей і завдань, що 

постають перед нею. До них відносяться: 

1) ступінь суспільної небезпечності (тяжкості) злочину (ст. 12 КК); 

2) об'єкт злочину (злочини проти життя, власності, здоров'я, довкілля); 

3) санкції (пов'язані з позбавленням волі і без позбавлення волі; з 

додатковими покараннями і без них); 

4) спрямованість (корисливі, насильницькі злочини); 

5) форма вини (умисні, необережні злочини); 

6) завершеність злочинної діяльності (завершені і незавершені 

злочини); 

7) наявність наслідків (матеріальна, фізична, ідеологічна, моральна 

шкода). 

Класифікаційні групи злочинів (подані у ст. 12 КК): 

1) злочини невеликої тяжкості - це злочини, за які передбачене 

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

більш м'яке покарання (ст. 125, ч. 1 ст. 133, 164 КК); 

2) злочини середньої тяжкості - це злочини, за які передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років (ст. 116, 

185 ч.2; 196 КК); 

3) тяжкі злочини - це злочини, за які передбачене покарання у виді 

позбавлення волі на строк не більше десяти років (ст. 119 ч.2; 121; 185 ч. З 

КК); 

4) особливо тяжкі злочини - це злочини, за які передбачене покарання у 

виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення 

волі (ст. 111, 115, 257 КК). 
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Класифікація злочинів відображає: 

- внутрішні зв'язки ознак злочинів, що надають їм певну цілісність, 

утворюють певний вид злочину; 

- зовнішні зв'язки окремих видів злочинів між собою; 

- зв'язки і взаємовідносини злочинів з іншими правопорушеннями. 

Одним із найважливіших критеріїв класифікації злочинів виступають 

стадії вчинення злочину. 

Стадії здійснення злочину - це певні етапи підготовки та 

безпосереднього вчинення умисного злочину, що істотно відрізняються одна 

від одної за характером суспільно небезпечних діянь та їх наслідків, за 

ступенем реалізації винною особою злочинного наміру. 

Термін «стадії вчинення злочину» часто використовується у двох 

значеннях: 

1) для визначення тих етапів, які проходять закінчені злочини, та 

2) для визначення особливостей відповідальності за злочинне діяння 

в залежності від етапу, на якому було перервано вчинення злочину. 

Основне розмежування злочинів в залежності від стадії їх здійснення 

- це поділ на закінчений та незакінчений злочин. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, класифікація злочинів має наступне значення: 

- 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, 
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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. 
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III. ПОНЯТТЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА. 

Склад злочину — це сукупність встановлених у кримінальному законі 

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

суспільно небезпечне діяння як злочинне 

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. 

Викладене дозволяє зробити такі важливі 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 



 18 

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 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 
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відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна 

відповідальність”. 

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 
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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.  

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, 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 
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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. 
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IV. ВИДИ СКЛАДУ 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). 
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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: 

За особливостями конструкції виділяють злочини: 

1. з формальним складом,  

2. з матеріальним складом, 

3. з усіченим складом, 

4. з матеріально-формальним. 

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, ч. 1 ст. 331 КК встановлює відповідальність за незаконне 

перетинання державного кордону. І цей злочин вважається закінченим з 
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моменту вчинення самого діяння (переходу), незалежно від можливих 

наслідків. 

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. 

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). 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, склад злочину класифікують за формою вини,  за 

ступенем суспільної небезпечності, за характером структури складів, за 

особливостями конструкції. За особливостями конструкції виділяють: 

1. Матеріальний склад; 

2. Формальний склад; 

3. Усічений склад; 

4.Формально-матеріальний склад. 
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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. 

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. 

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, що згідно кримінально-

процесуальному законодавству України (п. 2 ст. 6, ст. 213, ст. 324 КК) усуває 

можливість настання кримінальної відповідальності. 
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ТТЕЕММАА  №№  55..  ООББ’’ЄЄККТТ  ЗЗЛЛООЧЧИИННУУ..  

ООББ’’ЄЄККТТИИВВННАА  ССТТООРРООННАА  ЗЗЛЛООЧЧИИННУУ  
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

 

I. Поняття, види об’єктів та їх   значення . 

 

II. Поняття предмета злочину і його відмінність від об’єкта. 

 

III. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину. 

 

IV. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність). 

 

V. Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, значення. 

 

VI. Причинний зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і 

суспільно небезпечними наслідками. 

 

VII. Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення 

злочину. 

 

ВИСНОВКИ  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

системне викладення теоретичних і законодавчих положень щодо 

об’єкта та об’єктивної сторони злочину допомогти навчаємим  під час 

самостійної роботи більш глибоко і повно уяснити структуру об’єкта та 

ознаки, що характеризують об’єктивну сторону складу злочину. 

ВСТУП 

Із попередньої теми № 3 ― Поняття та ознаки злочину. Класифікація 

злочинів. Склад злочину‖ ви уяснили, що відповідно до ч.1 ст.2 КК України, 

єдиною підставою притягнення до кримінальної відповідальності за 

кримінальним  правом - є наявність в діянні винного складу злочину, 

передбаченого Кримінальним кодексом.  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.  Кожен склад злочину обов’язково 

містить в собі 4 такі елементи: 

- об’єкт злочину;                              -  суб’єкт злочину;         

- об’єктивна сторона злочину;       -   суб’єктивна сторона злочину. 

Якщо один із цих елементів складу злочину відсутній, то немає складу 

злочину. 

Одним із найважливіших елементів складу злочину є об’єкт злочину. 

Саме об`єкт дозволяє розкрити соціальну сутність злочину, з’ясувати його 

суспільно небезпечні наслідки, сприяє правильній кваліфікації діяння, а 

також відмежуванню його від суміжних суспільно небезпечних посягань. 

Другим об’єктивним елементом складу злочину є об’єктивна сторона 

злочину. Який охоплює ознаки, які характеризують злочин з точки зору 

зовнішнього прояву, і містить велику кількість інформації, необхідної для 

кваліфікації діяння. Ці два елементи є предметом розгляду цієї лекції. 

Належне засвоєння питань даної теми має важливе значення для 

наступного вивчення як курсу Загальної, так і Особливої частини 
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кримінального права. Ця обставина обумовлена тим, що об’єкт злочинного 

посягання в значній мірі визначає його направленість, допомагає уяснити 

суть цього посягання і дати йому правильну загально-політичну і юридичну 

оцінку, а об’єктивна сторона є важливим  показником ступеня суспільної 

небезпеки злочинного діяння, визначає характер заподіяної шкоди об’єкту  

кримінально-правової охорони. 

Ітак, переходимо до розгляду  1-го питання. 
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I. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 

Кожен злочин посягає на визначений об’єкт, спричиняє йому істотню 

шкоду або ставить його під загрозу спричинення такої шкоди. Злочинне 

посягання не можливе без об’єкта, проти якого воно спрямовано. 

Об’єкт злочину – це  суспільні відносини , конкретні блага людини, 

соціальні інтереси, які охороняються кримінальним законом від злочинних 

посягань на них і яким внаслідок вчинення злочину завдається чи може бути 

завдана істотня шкода. 

Суспільні відносини – це зв’язки поміж людьми, їх поведінка по 

відношенню до визначеної соціальної цінності. 

Суспільні відносини, які вже склалися або тільки складаються в нашій 

державі відповідають інтересам переважної більшості членів суспільства, їх 

існування забезпечується насамперед добровільною реалізацією цих відносин 

усіма громадянами.   У випадках необхідності держава застосовує для їх 

охорони спеціальні міри. Це можуть бути міри адміністративного, 

дисциплінарного, цивільно-правового, громадського і кримінального впливу. 

Кримінальний кодекс України ( ККУ), згідно ч.1 ст. 1, має своїм 

завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і 

громадянина,  власності, громадського порядку та громадської безпеки, 

довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, 

забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. 

Суспільні відносини – це складне структурне соціальне утворення, і у 

вітчизняній теорії кримінального  права прийнято виділяти такі структурні 

елементи суспільних відносин: 

1. суб’єкти (учасники, носії) відносин; 

2. предмет, з приводу якого існують  відносини; 

3. соціальний зв’язок ( суспільна значуща діяльність ) як зміст 

відносин. 

І.  .Суб’єктами суспільних відносин  ( учасниками відносин ) можуть 

бути як: 
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- окремі фізичні особи (громадяни) 

так і 

- юридичні особи (підприємства, установи, організації); 

 - держава; 

     - іноземні громадяни можуть бути однією із сторін суспільних         

відносин як об’єкта посягання. 

    Кількісний склад  учасників в тому чи іншому випадку може бути 

різним:   дві особи, колектив, населення територіальної одиниці, суспільство 

в цілому. 

Таким чином, криміналізація  означає кримінально-правовий захист 

суспільних відносин, які раніше не охоронялися нормами кримінального 

права.   В той же  час існує і зворотний процес - декриміналізація ,  коли 

сформовані суспільні відносини перестають потребувати кримінально-

правого захисту.  У такому випадку скасовується кримінальна 

відповідальність за визначене діяння і відповідна кримінально-правова  

норма виключається Верховною Радою України з Кримінального кодексу. 

Акцентую вашу увагу на те, що   коло осіб – суб’єктів суспільних 

відносин,  як об’єкта злочинних посягань значно ширше  від поняття 

суб’єктів кримінально-правових відносин, до яких відносяться лише: 

- ограни влади, які здійснюють боротьбу із злочинністю; 

- особи, які раніше вчинили або вчинюють злочини. 

II. Предметом   суспільних  відносин є   все  те, з приводу чого або у 

зв’язку з чим існують ці відносини. До предметів відносин належать майно, 

речі, матеріальні та духовні цінності, а також сама людина.  

Наприклад,  в об’єкті  такого злочину, як підміна чужої дитини ( 

ст..148 КК), дитина є предметом  відносин, що охороняються законом, а їх 

суб’єктами виступають батьки цієї дитини. Залежно від особливостей 

предмета всі суспільні відносини прийнято поділяти на 2 основні групи:  

           - матеріальні  - предметом яких є майно, тварини      . рослини 

тощо; 
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           - нематеріальні -  державна влада, духовні блага тощо. 

Правильне визначення  предмета суспільних відносин сприяє 

встановленню механізму злочинної дії на об’єкт злочину, а також точному 

встановленню шкоди, заподіяної об’єкту. 

ІІІ. Соціальний зв’язок (суспільна значуща діяльність) як зміст 

відносин - це  певна взаємодія, певний взаємозв’язок  суб’єктів цих відносин.. 

Звертаю вашу увагу на те, що соціальний зв'язок  завжди виникає та існує з 

приводу конкретного предмета суспільних відносин, тому йому властивий 

предметний характер. Так само, як і суспільні відносини, соціальний зв'язок 

має об’єктивний  прояв, тобто існує у реальній дійсності. Ззовні соціальний 

зв'язок виявляється насамперед у різних формах  людської діяльності ( 

нормальне функціонування органів державної влади; раціональне 

використання природних ресурсів тощо), а також в особливостях правового 

або соціального статусу громадян, у соціальних інститутах тощо. Ось чому 

для з`ясування  сутності соціального зв’язку потрібно спочатку встановити 

зміст діяльності ( поведінки ) суб’єктів  відносин.   

Діяння суб’єктів, їх інтереси і взаємозв’язки складають основу 

усякого суспільного відношення. Зв’язки членів суспільства багатогранні. 

Численність відносин поміж людьми визначає і саму особу як сукупність 

суспільних відносин. Ці зв’язки відрізняються своєю динамічністю. Хоча 

вибір конкретної поведінки належить особисто суб’єкту, він повинен 

співвідносити його з інтересами суспільства. А в ряді випадків він змушений 

або зобов’язаний скоювати визначені дії або утримуватися від них. 

  Важливим складовим елементом суспільних відносин є інтереси 

особи і суспільства в цілому:  особисті,  суспільні (колективні) і державні. 

Якщо відсутнє посягання на дані інтереси, діяння не є суспільно 

небезпечним явищем. Більш того, при захисті цих інтересів завдання шкоди 

посягаючому розцінюється, за певних  обставин,  як правомірна поведінка. 

Наприклад: необхідна оборона ст. 36 КК 

(прокоментувати) 
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Належить мати на увазі  і  те, що  поняття  ―Інтерес‖ нерозривно 

пов’язано з поняттям ―Потреба‖.         

Інтерес – це увага, яка збуджується до когось або чогось значного, 

важливого, корисного . 

Потреба – це надобність, нужда у чомусь, без задоволення якої 

неможливо обійтися. 

Оскільки злочин – суспільно небезпечне діяння, то воно перешкоджає 

або може перешкоджати задоволенню особливо значимих потреб.  Потреби 

людей можуть  задовольнятися  шляхом створення матеріальних та духовних 

благ. Речі, культурні цінності, документи тощо можуть виготовлятися, 

зберігатися, обмінюватися, відчужуватися. При цьому по відношенню тих чи 

інших предметів можуть виникати або припинятися певні відносини людей. 

В цих випадках вказані предмети виступають як матеріалізоване втілення 

суспільних відносин. 

Тому механізм спричинення шкоди цим відносинам полягає в тому, 

що злочин, посягая хоча б на один елемент суспільного відношення, руйнує 

це відношення  в цілому. 

Виходячи з аналізу соціальних відносин можна перейти до 

розгляду питання про види  об’єктів.  

Суспільні відносини, на які посягають злочини і які є об’єктами таких 

злочинів, дуже різноманітні. Тому з’ясуванню  усіх видів об’єктів та їх 

наукова класифікація є необхідними, адже вони сприяють більш повному 

розкриттю сутності, а також соціально-правової значущості об’єктів, дають 

змогу визначити їхній вплив на розвиток кримінального законодавства і 

вдосконалення практики його застосування.  У вітчизняній науці 

кримінального права найбільш прийнятою вважається  триступенева 

класифікація об’єктів  ``по вертикалі``. 

З цієї точки зору розрізняють 3 види об’єктів: 

- загальний; 

- родовий (груповий, спеціальний); 
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- безпосередній ( конкретний):  

Загальний об’єкт – це вся сукупність суспільних відносин, соціальних 

благ, інтересів, що охороняються  кримінальним  законом  від  злочинних  

посягань  на  них. 

В ч. І ст. 1 КК України дається примірний перелік суспільних 

відносин, що охороняються кримінальним законом: 

- права і свободи людини і громадянина; 

- власність; 

- громадський  порядок;  

- громадська безпека; 

- довкілля; 

- конституційний устрій України; 

- мир і безпека людства. 

У  сукупність входять різні за своєю сутністю відносини: життя і 

здоров`я  людей, мирне  співіснування держав, економічна і політична основа 

держави, власність і система господарювання. Таким чином, загальний 

об’єкт  охоплює різноманітні суспільні відносини, блага та інтереси, які 

значною мірою різняться між собою за своєю соціальною  значущістю, 

сферою дії тощо. 

Звичайно, життя не стоїть на місці і загальний об’єкт злочину буде 

постійно  змінюватись відповідно до розвитку суспільства та завдань, які 

стоять перед  кримінальним законом. Проте на кожний конкретний момент 

нашого життя цей об’єкт стабільний, але як тільки змінюється кримінальний 

закон (криміналізація, декриміналізація) цей об’єкт змінюється у своєму 

об’єму – стає вужчим або навпаки – ширшим. 

Поняття загального об’єкта злочину дозволяє правильно розкрити 

соціально-політичну сутність і зміст кримінального права, дає можливість 

виявити дійсний суспільно небезпечний характер діянь, що визначаються як 

злочинними, допомагає в ряді випадків виробити чіткий критерій відмінності 

злочинів від інших правопорушень. 
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Загальний об’єкт об’єднує вичерпане коло суспільних відносин,  які 

взяті під охорону кримінального закону; якщо ті чи інші відносини не взяті 

під охорону, то завдання цим відносинам шкоди не є злочином. 

Наприклад, у суспільстві існують такі відносини, як дружба, 

товариство, які, однак, не взяті під охорону кримінального закону. 

Значення  загального об’єкта  полягає у тому, що завдяки йому 

визначається коло найбільш важливих суспільних відносин, благ та інтересів 

суспільства, які приймаються під кримінально – правову охорону, а  також  

має значення для визначення природи та сутності злочинів, 

Проте, одного загального об’єкта недостатньо для того, щоб 

відобразити специфіку конкретної групи однорідних злочинів або окремих 

суспільно-небезпечних діянь. 

Тому виділяються ще і: 

- родовий об’єкт; 

- безпосередній об’єкт. 

Розглянемо ці об’єкти. 

Родовий об’єкт – це частина загального об’єкту, яка представляє 

собою групу (коло) однорідних, тотожних або близько схожих за 

соціальною політичною і економічною суттю суспільних відносин, на які 

посягає певна група злочинів. 

Так, вбивство, спричинення тілесних ушкоджень,   – посягають на один 

і той же об’єкт – життя і здоров`я особи,   крадіжка, грабіж, шахрайство- на 

відносини власності. 

Родовий об’єкт, як загальний для тієї чи іншої групи злочинів, 

розкривається у назві розділу Особливої частин КК. Іншими словами 

можна сказати, що із найменування розділу можна визначити назву 

родового об’єкта. Таким чином, родовий об’єкт є тим критерієм, який 

покладений в основу побудови Особливої частини КК. 

Родовий об’єкт відображає ступінь суспільної небезпеки певної групи 

злочинів, в силу чого і є вищевказаним критерієм об’єднання окремих 



 37 

злочинів в групи та наступного розташування таких груп в Особливій частині 

КК. 

Крім того родовий об’єкт служить визначенню характеру суспільних 

відносин і складає один із основних ознак, по яким проводиться відмінність 

схожих злочинів, тобто сприяє правильної кваліфікації. 

Наприклад: ст. 112 КК  і  п. ―8‖ ч.2 ст. 115 КК і ст. 348 КК  

 (прокоментувати) 

Значення родового об’єкта полягає у тому,  що він дозволяє провести 

чітку законодавчу, наукову класифікацію злочинів і норм, які передбачають 

відповідальність за їх вчинення. 

В залежності від важливості тієї чи іншої групи суспільних відносин, 

як правило, визначається порядок розташування розділів Особливої частини 

КК. 

На сучаснім етапі у зв’язку з перемінами, які відбуваються у 

суспільстві, його суспільно-політичному житті, має місце переоцінка певних 

цінностей (на передній план виступає особа, її інтереси і права) діюча модель 

Особливої частини КК  відповідає цим вимогам. 

В законодавчій діяльності роль родового об’єкта полягає в тому, що він 

дозволяє правильно визначити в системі чинного законодавства місце 

прийнятих нових законів (кодифікаційне значення). 

Розглянемо  безпосередній об’єкт. 

Найбільше значення як для правотворчої, так і для правозастосовної 

діяльності має  безпосередній об’єкт  злочину.   

Кожен із злочинів, які об’єднані по ознакам загальності родового 

об’єкта, характеризується безпосереднім об’єктом, встановлення якого має 

важливе значення для правильної соціально-політичної оцінки злочину та 

його юридичної кваліфікації. 

Безпосередній об’єкт – це частина родового об’єкта, яка 

представляє собою конкретне суспільне відношення (благо людини), на 

яке посягає конкретний злочин або група злочинів. 
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Так, в ст. 111 КК ―Державна зрада‖ прямо вказані ці безпосередні 

об’єкти: 

- суверенітет; 

- територіальна цілісність та недоторканність; 

- обороноздатність; 

- державна , економічна чи інформаційна безпека.     

Суспільні відносини, які складають безпосередній об’єкт, найбільш 

повно відображають його сутність, його специфічні ознаки, і тому 

безпосередній об’єкт приймається за основу при класифікації окремих 

злочинів усередині   розділу Особливої частини КК. 

Як правило, злочин має один безпосередній об’єкт.  Законодавець 

відносить до безпосереднього об’єкта злочинного посягання не всі суспільні 

відносини, проти яких одночасно спрямований злочин, а лише ті, проти яких 

він безпосередньо спрямований. 

Тобто злочин посягає  на 2 і більше безпосередніх об’єкта. Такі 

злочини мають назву  ―двуоб’єктні   або  багатобєктні‖,   а склад злочину  

зветься   єдиним складним. 

В теорії кримінального права досить поширена триступенева 

класифікація багатооб’єктних злочинів ` по горизонталі ` 

Суть цієї класифікації полягає у тому, що на рівні безпосереднього 

об’єкта віділять 

- безпосередній основний об’єкт,  

- безпосередній  додатковий, який у свою чергу поділяється на: 

    а). обов’язковий, 

    б) факультативний. 

В цих випадках законодавець звичайно, насамперед, орієнтується на 

той об’єкт, який в вирішальному ступені визначає характер суспільної 

небезпеки даного злочину, структуру відповідного складу злочину і його 

місце в Особливій частині КК.  За цією ознакою саме цього об’єкта 

законодавець і розсташовує норму про відповідальність за такий злочин в той 
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чи інший розділ  Особливої частини КК.  

Основний безпосередній об’єкт - це ті суспільні відносини, 

блага,інтереси, посягання  на які  становлять суспільну сутність злочину 

та заради охорони яких законодавець створив відповідну кримінально – 

правову норму. 

Тому саме цей основний безпосередній об’єкт як частина родового 

визначає поміщення злочину в той чи інший розділ Особливої частини КК. 

(ст. 187  і   п. ―6‖ ч.2 ст. 115  КК – прокоментувати.) 

В силу вищевикладеного, безпосередній об’єкт підрозділяється на 2 

виду: 

- основний; 

- додатковий: 

 а). обов’язковий;   

      б).факультативний. 

Додатковий об’єкт – це ті суспільні відношення, блага, інтереси , 

яким  заподіюється  шкода або стосовно яких виникає загроза 

заподіяння шкоди поряд з основним об’єктом.  

Цей об’єкт  спеціально не перебуває під охороною при вчиненні даного 

злочину , а, як правило, охороняється іншою нормою Кримінального кодексу 

( наприклад, відносини власності при вчиненні хуліганства ). 

Додатковий безпосередній об’єкт  поділяється на 2 види: 

Додатковий (обов.)  -це суспільні відносини,блага, інтереси, яким 

при вчиненні даного злочину завжди спричиняється шкода 

Він терпить шкоду завжди тому, що визначає з основним об’єктом 

сутність злочину.   

Наприклад,  основним  безпосереднім об’єктом при вчинені злочину , 

передбаченого    ст..392 КК     `` Дії,що дезорганізують роботу виправних  

установ  ``, є відносини, котрі забезпечують нормальну роботу виправних 

установ, а додатковим – здоров`я  людей. 

Акцентую вашу увагу, що в теорії кримінального права між вченими 
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немає єдиної думки  щодо додаткового  факультативногого об’єкта. 

Факультативний об’єкт – це такий об’єкт, який не є обов’язковою 

ознакою відповідного злочину. 

Він в одному випадку може мати місце при вчинені одного і того же 

злочину в конкретній обстановці,  а у другому випадку він відсутній. 

Наприклад: Хуліганство може супроводжуватись спричиненням 

шкоди особі, майну, але хуліганство може мати місце і без посягання на ці 

об’єкти. 

На прикінці викладення цього питання акцентую вашу увагу на 

наступне щодо класифікації об’єктів злочину ``по вертикалі ``  На думку 

деяких вчених, зокрема М.Й.Коржанського, О.О.Дудорова,  між родовим та 

безпосереднім об’єктами  слід виділяти  ще й  ВИДОВИЙ  об’єкт,   тобто 

об’єкт певного окремого виду злочину -  крадіжки, вбивства, хуліганства 

тощо. Оскільки стаття КК передбачає ( описує ) не конкретний злочин, його 

вид, то пропонується визнавати об’єктом цього злочину не безпосередній ( 

конкретний ), а видовий об’єкт, тобто об’єкт певного виду. Безпосередній 

об’єкт  у такому разі є лише частковим випадком прояву, буття видового ( 

окремого) виду суспільних відносин. 

Наприклад ,  видовий об’єкт – це суспільні відносини одного виду ( 

життя, приватна , державна власність), а безпосередній об’єкт злочину – 

життя Петренка, здоров`я Сидоренка ).  Тобто безпосередній об’єкт -  це 

суспільні відносини, що порушені певним злочином, а не ті суспільні 

відносини, які знаходяться під охороною кримінально-правової норми 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, можна зазначити, що правильне встановлення об’єкта 

злочинного посягання має неабияке теоретичне і практичне значення. 

Адже саме об’єкт злочину дає нам можливість визначити суспільно-

політичну сутність злочину, з’ясувати його ступінь суспільної небезпеки та 

суспільно небезпечні наслідки. Встановлення об’єкта злочинних діянь в 
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сукупності з іншими ознаками дозволяє визначити вид конкретного злочину. 

Також, залежно від об’єкта злочину побудована система Особливої частини 

КК.  

Проведення обгрунтованної класифікації об’єктів кримінально- 

правової охорони допомогає більш точному розкриттю ролі  та значення 

кожного з них, визначенню місця конкретного об’єкта в загальній системі 

суспільних відносин, а також з’ясуванню суспільної небезпеки злочинного 

посягання та вирішенню питання про  кваліфікацію злочинів. 

  

Переходимо до розгляду наступного питання. 
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II. ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ І ЙОГО ВІДМІННІСТЬ 

ВІД ОБ’ЄКТА 

Поряд з предметом суспільних відносин ( об’єкт ) необхідно   

виокремлювати і предмет злочину як самостійну ознаку складу злочину. 

Предмет суспільних відносин ( об’єкта)  і предмет злочину – це різні правові 

явища. Предмет відносин – це структурний елемент суспільних відносин. 

Предмет злочину, що існує поряд з об’єктом, є самостійною  

факультативною  ознакою складу злочину. Кожний з цих предметів 

наділений своїми, властивими тільки йому ознаками, виконує свою 

спеціальну роль,  а також має різне правове призначення.  

Безпосередній об’єкт злочину належить відрізняти від предмета 

злочину, який в ряді випадків тісно пов’язаний з об’єктом, але він не є 

суспільним відношенням. 

Предмет злочину – це ті речі (фізичні утворення) або явища 

матеріального світу, у зв’язку з якими або з приводу яких скоюється злочин, 

або, впливаючи на які, особа спричиняє шкоду суспільним відносинам. 

Наприклад:  

1) в ст.ст.111,114, 328 КК – відомості, що становлять державну 

таємницю; 

2) в ст.ст.231.232.232-1КК- комерційна, банківська таємниця; 

інсайдерська інформація; 

3) ст..188-1 КК електрична або теплова енергія. 

Також кримінально-правове значення предмета злочину полягає утому, 

що він: 

- може виступати критерієм розмежування суміжних злочинів- 

наприклад, предметом шахрайства ( ст..190 КК ) є майно, чке на момент 

вчиненя злочину перебувало у власності громадянина або держави, а 

предметом заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання 

довірою ( ст192 КК ) є майно, яке лише повинно було перейти уцю власність 

від інших суб’єктів;  
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- може бути також одним із критеріїв розмежування злочинного 

від незлочинного-  

наприклад, кримінально карану контрабанду (ст..201 КК) 

відкотрабанди, як адміністративне правопорушення 

Предмет злочину належить відмежовувати від об’єкта злочину 

1.Об’єкт, як один із основних елементів складу злочину, завжди 

притаманний (має місце), а предмет – ні (ст. ст. 115,121 КК). 

2.Об’єкту, як суспільному відношенню, завжди причиняється шкода, а 

предмету – ні (ст. ст. 185, 194 КК). 

3.Об’єкт, як абстрактне поняття не можливо оглядіти, визначити 

форму, об’єм, вагу тощо, а предмет – можливо оглядіти, визначити форму, 

об’єм, колір тощо. 

Крім того, належить відрізняти предмет злочину від знаряддя або 

засобу злочину. 

Знаряддя злочину – це річ матеріального світу, яким скоюється 

злочин (ніж, сокира, пістолет тощо). 

Засоби злочину – це річ матеріального світу, яка полегшує (сприяє) 

скоєнню злочину (документ, транспортні засоби тощо). 

Предметом злочину не можна називати людину. Особа, якій злочином 

завдається моральна, фізична або майнова шкода, визнається 

ПОТЕРПІЛОЮ. Докладно про її права і обов’язки ви будете вивчати в курсі 

кримінального процесу. 

Крім того, звертаю вашу увагу, що поряд з предметом суспільних 

відносин ( об’єкт ) і предметом злочину виокремлюється ще й таке поняття, 

як ПРЕДМЕТТ ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ,  під  яким належить розуміти той 

елемент суспільних відносин, які охороняються законом про кримінальну 

відповідальність, який піддається безпосередньому злочинному впливу і 

якому отже, в першу чергу завдається шкода. Таким предметом може бути 

суб’єкт, сам соціальний зв'язок, а також предмет суспільних відносин. 
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ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, предмет злочину є самостійна ознака злочину, яка 

завжди існує поряд з об’єктом. Саме об’єкт і предмет у сукупності 

утворюють самостійний елемент складу злочину. Однак, якщо об’єкт є 

обов’язковою ознакою складу злочину, то предмет- факультативною. 

Об’єкту завжди завдається шкода , а предмету ні. Якщо шкода, завданна 

об’єкту, завжди має соціальний характер, то предмету злочину внаслідок 

суспільно небезпечного посягання насамперед завдається  фізичної шкоди, 

яка викликає певні негативні соціальні зміни в об’єкті. Предмет  в 

кримінальному праві можна розглядати в 3-х аспектах: 

- предмет охоронюваних суспільних відносин; 

- предмет злочину; 

- предмет злочинного впливу. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання. 
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III. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 

ЗЛОЧИНУ 

Об'єктивна сторона злочину є одним із чотирьох елементів складу 

злочину. Але серед них він займає особливе місце, так як містить найбільшу 

кількість інформації про сам злочин як суспільно небезпечне діяння у його 

зовнішньому прояві як явища реальної дійсності. 

В чому ж полягає зовнішній прояв злочину? По-перше, це конкретний 

акт поведінки суб’єкта злочину у вигляді дії або, навпаки, бездіяльності, яка 

завжди здійснюється у певній об’єктивній обстановці, певному місці і в 

певний час, яка завжди чиниться певним чином (способом). Ці ознаки 

допомагають визначити суб’єктивну сторону злочину (вину, мотив, мету). 

По-друге, злочин завжди тягне за собою певні суспільно небезпечні 

наслідки, так як завдає шкоди охоронюваним законом соціальним цінностям, 

що виступають об’єктом кримінально-правової охорони (злочину), і тим 

самим допомагає встановити об’єкт злочину. 

По-третє, між актом поведінки та суспільно небезпечними наслідками 

завжди існує причинний зв’язок 

Діяня є основною ( головною 0 ознакою будь-якого виду складу 

злочину – матеріального, формального, усіченого та матеріально-

формального. 

А щодо матеріального складу злочину обов’язковими є ще і  суспільно 

небезпечні наслідки та причинний зв’язок між ними . 

Крім них до об’єктивної сторони злочину відносяться: спосіб, знаряддя 

і засоби, місце, час, спосіб, обстановка вчинення злочину, а також, на думку 

певної групи вчених, ситуація, яка визначається як варіанти комбінацій з 

місця, часу та обстановки. 

Отже, з викладеного можна визначити, що об’єктивна сторона 

злочину – це зовнішній прояв злочину, що характеризується суспільно 

небезпечним діянням, суспільно небезпечними наслідками та 
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причинним зв’язком між ними, а також місцем, часом, способом, 

обстановкою, ситуацією, знаряддями та засобами вчинення злочину.  

Всі ознаки об’єктивної сторони поділяють на обов’язкові та 

факультативні. 

До обов’язкових ознак об’єктивної сторони будь-якого складу 

злочину належить діяння (поведінка людини), яке може мати прояв у формі 

дії або бездіяльності. 

Це знаходить своє підтвердження у законі, зокрема в ч.2 ст.1 в ч.1 ст. 

11 КК, також в статтях Особливої частини КК. 

До факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину 

відносять: 

1. суспільно небезпечні наслідки; 

2. причинний зв’язок між суспільно небезпечними наслідками та 

суспільно небезпечними діяннями; 

3. місце (на полі бою); 

4. час (проходження військової служби або військових зборів); 

5. спосіб (таємно, відкрито, з особливою жорстокістю); 

6. засоби (електронно-обчислювальна техніка, зброя, радіоактивні 

матеріали тощо); 

7. знаряддя  () 

8. обстановка (військовий стан) 

9. ситуація (безпорадний стан потерпілої) 

10. стан  

які, будучи притаманними кожному злочину як явищу реальної 

дійсності, не є обов’язковими для встановлення об'єктивної сторони, як 

ознаки конкретного складу злочину, сформульованого в диспозиції статті 

Особливої частини. 

Однак, якщо будь-які із вказаних ознак прямо вказуються в диспозиції 

статті Особливої частини КК або однозначно випливають з її змісту, то вони 

є обов’язковими ознаками об’єктивної сторони цього складу злочину і їх 
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встановлення є предметом доказування для наявності складу злочину у діянні 

особи, тобто є обов’язковими для кваліфікації скоєного злочину. 

Для злочинів, які за конструкцією визначаються як такі, що мають 

матеріальний склад, крім діяння, завжди обов’язковими ознаками об'єктивної 

сторони є ще й суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок між 

ними і діянням особи. 

Значення об’єктивної сторони складу злочину 

1. Об’єктивна сторона є одним з елементів складу злочину, 

виступаючого єдиною підставою кримінальної відповідальності (ч.1 ст. 2 

КК). Тобто об’єктивна сторона злочину – це складова частина підстави 

кримінальної відповідальності. 

2. Ознаки об’єктивної сторони злочину (характер діяння, спосіб його 

вчинення, місце, час, обстановка, тяжкість суспільно небезпечних наслідків) 

визначають суспільну небезпечність злочину та суб’єкта злочину та 

відповідно впливають на суворість покарання. 

3. Дає можливість встановити інші елементи та ознаки складу 

злочину: об’єкт форму вини, мотив, мету злочину, що дає можливість 

правильно кваліфікувати вчинене діяння. 

4. Дозволяє розмежувати суміжні злочини та злочинні діяння від 

незлочинних (крадіжка, грабіж, розбій – за способом вчинення, хуліганство, 

посів та вирощування маку снотворного та конопель – за об’єктивною 

стороною. 

5. Правильно визначити ступінь тяжкості злочину (ст.65 КК) та 

відповідність кримінального покарання. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, об’єктивна сторона злочину –  це зовнішній прояв 

передбаченого Кримінальним кодексом України суспільно небезпечного 

винного діяння (дії або бездіяльності), вчиненого суб’єктом злочину. Вона 

може розглядатися як зовнішній прояв злочину як явища об'єктивної 
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дійсності в найрізноманітніших його зовнішніх проявах, а також як один із 

чотирьох елементів складу злочину, тобто як елемент юридичної конструкції 

(формули), за допомогою якої встановлюється чи є вчинене діяння злочином 

і, якщо так, то яким саме і характеризується наступними ознаками: діяння, 

наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками, місце, час, спосіб, 

обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину, ситуація. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання. 
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IV. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ (ДІЯ АБО 

БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ) 

Поняття ―діяння‖ в Кримінальному кодексі України, теорії і судовій 

практиці вживається в двох значеннях: 

а) як синонім поняття ―злочин‖, визначення якого дається у ст. 11 КК; 

б) як ознака об’єктивної сторони, що проявляється у поведінці суб’єкту 

злочину у формі дії або бездіяльності. 

До об’єктивних ознак діяння  відносять саме ті, що відображають його 

як зовнішній прояв поведінки у вигляді фізичних рухів, здійснюваних 

особою або навпаки – утриманням від виконання певних рухів, виконання 

яких було обов’язковим. У багатьох статтях Особливої частини  термін 

„діяння‖ вживається для визначення об'єктивної сторони як одного з 

елементів складу злочину. Особливо це є характерним для кваліфікованих та 

особливо кваліфікованих складів злочину. До суб’єктивних ознак діяння 

належать інтелектуальна та вольова ознаки, тобто здатність особи в момент 

вчинення злочину правильно усвідомлювати суспільно небезпечний характер 

вчинюваного нею діяння, передбачати можливість настання їх суспільно 

небезпечних наслідків, а також керувати своєю поведінкою.  

Таким чином діяння, як прояв злочинної поведінки особи, має наступні 

ознаки: 

1. Суспільна небезпечність (ст. 2 і ч.1,2 ст. 11 КК). 

2. Протиправність (ст. 11 КК). 

3. Конкретність (встановити конкретний акт злочинної 

поведінки). 

4. Свідомість (відображення у свідомості процесів, наслідків, 

зв’язку). 

5. Вольовий акт поведінки (немає прояву волі в діяннях внаслідок 

нездоланної сили, фізичного примусу і т. ін.). 

Суспільна небезпечність діяння, яке визнається злочинним, 

полягає в тому, що воно спричиняє істотну шкоду суспільним інтересам, 
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охоронюваним кримінальним законом. Ця шкода може виражатися в реально 

завданих матеріальних збитках, заподіянні шкоди здоровю, смерті тощо, а 

також у створенні загрози настання шкоди охоронюваним кримінальним 

законом соціальним цінностям (об'єктам кримінально правової охорони). 

Наприклад, спричинення шкоди здоровю іншої людини у вигляді тілесних 

ушкоджень різного ступеню тяжкості або заподіяння матеріальної шкоди у 

результаті протиправного заволодіння чужим майном або його знищення чи 

пошкодження та інше. 

Саме суспільна небезпечність діяння обумовлює його криміналізацію, 

тобто визнання його злочинним і встановлення за його вчинення 

кримінального покарання. Це положення витікає зі змісту статей 2 та 11 КК.   

   Згідно з ч. 2 ст. 11 КК, не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча 

формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним 

кодексом України, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній 

чи юридичній особі, суспільству або державі. 

Ступінь і характер суспільної небезпеки діяння визначається як 

цінністю об'єкта кримінально-правової охорони, на який воно посягає, так і 

конкретним актом посягання: інтенсивністю, знаряддями і засобами, які при 

цьому використовуються, стадією завершеності та ін. 

Протиправність діяння, як ознаки об'єктивної сторони злочину, 

згідно ч. 1 ст. 11 КК означає, що воно під загрозою застосування покарання є 

забороненим для вчинення, тобто  передбачено в диспозиції статті Особливої 

частини Кримінального кодексу України. Таким чином злочинне діяння 

завжди порушує певну норму чинного кримінального закону. Якщо вчинене 

суспільно небезпечне діяння, яке хоч і спричинило настання суспільно 

небезпечних наслідків, але прямо не передбачено жодною з норм Особливої 

частини Кримінального кодексу України, воно не може визнаватися 

злочинним і караним.  Згідно ч. 3 ст. 3 КК, злочинність діяння, а також його 

караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки 
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Кримінальним кодексом України. А в ч. 4 ст. 3 КК встановлено, що 

застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією 

заборонено. 

Конкретний характер діяння проявляється у конкретному акті 

протиправної поведінки людини, який відбувається у певний час, у певному 

місці, у певній обстановці і виражається у конкретній дії або бездіяльності. 

Тобто без конкретного прояву поведінки людини, яка заборонена 

кримінальним законом, не може бути прояву злочину. 

Доречним буде наповнити про положення ч. 3 і 4 ст. 3 КК. 

Розглянемо форми прояву діяння: дії та бездіяльності. 

Дія у кримінальному законі – це активна, свідома, вольова, суспільно 

небезпечна, протиправна поведінка (вчинок) суб’єкта злочину. Вона є 

найбільш поширеною формою зовнішнього прояву злочинного діяння і може 

виражатися у фізичних рухах, які спрямовані на зміну зовнішньої фізичної 

сфери предметів матеріального світу, а також у вербальній (словесній або 

іншій інформаційній формі вираження). 

Дія розділяється за фізіологічним проявом на: 

а) прості (елементарні);  

б) складні (що складаються з кількох актів як елементарних, так і 

таких, що можуть визначатися як самостійні дії) (наприклад, ч.3 ст. 189 – 

вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя та здоров’я 

особи…) 

За характером впливу на об’єкт злочину: 

а) фізичні; 

б) інформаційні. 

Фізичні дії полягають у фізичному (енергетичному) впливі на об’єкт 

злочину (поштовх, завдання пошкоджень тощо). 

Інформаційні дії полягають у доведенні до об’єкту злочину різними 

способами інформації як засобу впливу з метою добитися від нього бажаної 

поведінки. 
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Бездіяльність, як діяння – це пасивна форма поведінки особи, що 

полягає у невчиненні нею конкретної дії (дій), які вона мала обов’язок та 

можливість вчинити в конкретних умовах. 

За своїми юридичними ознаками вона відповідає ознакам дії, 

відрізняється протилежною формою поведінки – пасивною. 

Особливості бездіяльності як ознаки об’єктивної сторони: 

- наявність у особи обов’язку діяти певним чином; 

- наявність в конкретних умовах реально діяти належним чином. 

Ці дві особливості є обов'язковими  умовами кримінальної 

відповідальності при бездіяльності. 

Обов’язок особи діяти може утворювати: 

а) закон або інший нормативний акт; 

б) професійні функції або службове становище; 

в) договір; 

г) діяння особи, що створило загрозу об’єкту кримінально-правової 

охорони. 

Непереборна сила – це нездоланна в конкретних для особи обставинах 

перешкода її волевиявленню, яка може виражатися у явищах природи 

(повінь, снігові замети, схід снігової лавини або сельового потоку тощо), 

причинах наслідків технічних та техногенних аварій та катастроф (вихід з 

ладу по незалежним від особи причинам технічних пристроїв, наприклад, 

рятувальної техніки, аварія на ЧАЕС тощо). Не є вольовою поведінкою 

особи, яка не впоралася з управлінням  транспортним засобом, в якому через 

прихований від контролю брак раптово відмовило рульове управління. 

Непереборний фізичний примус – це протиправне фізичне 

насильство щодо особи (нанесення побоїв, ударів, тілесних ушкоджень, 

зв’язування, здавлювання, катування та інші дії), в результаті якого їй 

заподіюється нестерпний фізичний біль, або моральні страждання чи 

обмеження (позбавлення) можливості поведінки за власним волевиявленням 

і, як наслідок цього, позбавляє її можливості або усвідомлювати вчинювані 
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нею діяння або керувати ними. 

Психічний примус не визнається таким, що у повній мірі позбавляє 

особу можливості усвідомлювати вчинюване діяння або керувати ним, але у 

разі його наявності, на підставі ч. 2 ст. 40 КК, може бути підставою для 

визнання його як таким, що було вчинене у стані крайньої необхідності - 

однієї з обставин, наявність якої виключає злочинність діяння, тобто  на 

підставі ст. 39 КК. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, діяння в кримінальному праві – це активна, складна і 

завжди конкретна, заборонена кримінальним законом, вчинювана свідомо 

поведінка (вчинок) людини, що є суб’єктом злочину, безпосередньо 

спрямована на спричинення певних негативних наслідків об'єктам 

кримінально-правової охорони.  

 

Переходимо до розгляду наступного питання. 
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V. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, 

ЗНАЧЕННЯ 

 

СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ НАСЛІДОК – це шкідливі зміни які 

настають в соціальних цінностях, що є об’єктом кримінально-правової 

охорони, і полягає у заподіянні в них певних негативних змін або створенні 

реальної загрози їх настання. 

Наслідки злочину поділяють на: 

а) матеріального характеру; 

б) нематеріального характеру; 

в)   особистісного характеру. 

В науці є точка зору, за якою суспільно небезпечні наслідки 

поділяються лише на матеріального та нематеріального характеру. За нею: 

до матеріальних наслідків належить шкода, що має особистий 

(фізичний) характер (спричинення тілесних ушкоджень або заподіяння 

смерті людини), а також майнова шкода (злочини проти власності, 

господарські злочини та ін.); 

до нематеріальних наслідків відносять ті, що полягають у порушенні 

прав або інтересів учасників суспільних відносин, охоронюваним 

кримінальним законом (це політичні, соціальні, організаційні). 

На нашу думку, більш об'єктивним є поділ наслідків злочинів на 3 

види, за якими: 

до наслідків майнового характеру відносяться ті, що тягнуть 

спричинення матеріальної шкоди, тобто такої, що може бути відображена у 

відповідному грошовому еквіваленті і у свою чергу поділяються на наслідки, 

що спричинили так звану позитивну шкоду або у прямих матеріальних 

збитках (при крадіжці або знищенні чи пошкодженні майна тощо), а також у 

вигляді  недоотриманого доходу або втраченої вигоди; 

до наслідків нематеріального доходу відносяться такі шкідливі зміни, 

які спричиняють шкоду політичного, ідеологічного, морального та іншого 
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характеру. Їх особливість полягає, що вони не піддаються метричній системі 

виміру і не можуть бути виражені ні в грошах, ні в кілограмах ні в інших 

кількісних іменних показниках. 

До наслідків особистісного характеру відносяться спричинення 

шкоди життю та здоровю людини (вбивство, заподіяння тілесних 

ушкоджень, тощо). 

В залежності від того чи включаються суспільно небезпечні наслідки в 

диспозицію Особливої частини КК як обов’язкова ознака складу злочину, чи 

ні – всі злочини поділяються на: 

1. злочини з матеріальним складом (матеріальні злочини); 

2. злочини з формальним складом (формальні злочини). 

Злочини з матеріальним складом – це такі злочини, для об’єктивної 

сторони яких в диспозиції КК вимагається встановлення крім суспільно 

небезпечного діяння ще й настання суспільно небезпечних наслідків, а також 

наявність між ними причинного зв’язку, при якому перша ознака виступає 

причиною настання наслідку. Злочини з формальним складом – це такі 

злочини, для встановлення об’єктивної сторони яких диспозиція статті 

Особливої частини КК передбачає лише наявність суспільно небезпечного 

діяння (злочинної поведінки особи) і не вимагає встановлення настання будь-

яких інших наслідків. Тому для утворення закінченого злочину, який має 

формальний склад, достатньо вчинення суспільно небезпечного діяння, 

передбаченого диспозицією статті. І хоча, як ми визначили вже вище, 

суспільно небезпечні наслідки злочину наступають у будь-якому злочині, у 

злочинах з формальним складом вони виносяться за межі складу злочину. 

Але, як правильно акцентує увагу А.О. Пінаєв, таке винесення наслідків за 

межі складу злочину необхідно розуміти як те, що не потрібним є їх кількісне 

визначення, а не  що їх встановлення взагалі не є обов'язковим. Це 

обумовлено положеннями ч. 2 ст. 11 КК про відсутність злочину у разі 

вчинення дії або бездіяльності яка через малозначність не становить 



 56 

суспільної небезпеки, а також особливістю об'єкта злочину, що полягає у 

неможливості визначити кількісні показники спричиненої йому шкоди. 

Значення суспільно небезпечних наслідків: 

1. як підстава криміналізації (декриміналізації) діянь; 

2. як ознака відмежування злочину від інших  правопорушень; 

3. враховується при призначенні покарання судом. 

Для матеріальних злочинів: 

1. для визначення наявності складу злочину як підстави кримінальної 

відповідальності; 

2. для правильної кваліфікації злочину і його відмежування від 

суміжних злочинів; 

3. для вирішення питання про кримінальну відповідальність при 

посяганні за відсутності наслідків: 

а) замах на злочин при прямому умислу; 

б) відсутність складу злочину при інших формах вини, якщо у 

законі не передбачена відповідальність за злочин з іншими формами вини. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, суспільно небезпечні наслідки – це обов'язкова 

об'єктивна  ознака будь-якого злочину як явища об'єктивної дійсності. Для 

злочинів, які сформульовані за конструкцією як злочини з матеріальним 

складом, суспільно небезпечні наслідки виступають обов'язковою ознакою 

об'єктивної сторони як елементу складу злочину,  тобто є обов’язковими для  

визначення моменту закінчення злочину і для кваліфікації і можуть 

виражатися у настанні негативних наслідків майнового або особистісного 

характеру для об'єктів кримінально-правової охорони. Їх встановлення і 

визначення є об'єктом доказування по кримінальній справі і обовязковою 

умовою підстави настання кримінальної відповідальності. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання. 
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VI. ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ДІЯННЯМ (ДІЄЮ АБО 

БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) І СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ НАСЛІДКАМИ 

ПРИЧИННИЙ ЗВ’ЯЗОК у кримінальному праві – це об’єктивно 

існуючий зв’язок між суспільно небезпечним діянням (дією або 

бездіяльністю як причиною) та суспільно небезпечними наслідками 

(наслідком), коли діяння викликає (породжує) настання суспільно 

небезпечного наслідку. 

Вимоги щодо встановлення наявності причинного зв’язку: 

а) діяння у часі завжди передує наслідку; 

б) діяння як причина повинна викликати (породжувати) наслідок, при 

цьому дія безпосередньо викликає наслідок, а бездіяльність – опосередковано 

(через дії інших сил і засобів), завдяки бездіяльності особи; 

в) діяння виступає головною, визначальною умовою настання 

наслідку; 

г) діяння неминуче викликає настання цього наслідку. 

Випадкові причинні зв’язки між діянням та наслідком не мають 

кримінально-правового наслідку. 

Види причинних зв’язків, які мають кримінально-правове 

значення: 

а) причинний зв’язок безпосереднього заподіяння (прямий); 

б) опосередкований необхідний причинний зв’язок (через інші засоби, 

неосудних осіб, тварин тощо); 

в) необхідний причинний зв’язок при співучасті (організатор, 

підбурювач, пособник, виконавець, наслідок); 

г) необхідний причинний зв’язок за наявності особливих умов. 

 

ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, необхідний причинний зв'язок між суспільно 

небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками завжди означає 

наявність об’єктивної сторони злочину з матеріальним складом.  Але це лише 
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обов’язкова передумова  вирішення питання про наявність складу злочину як 

підстави кримінальної відповідальності. Треба ще встановити суб’єктивну 

сторону злочину - вину у формі умислу чи необережності щодо наслідку, 

який настав, що є предметом наступних лекцій з кримінального права. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання. 
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VII. МІСЦЕ, ЧАС, ОБСТАНОВКА, СПОСІБ ТА ЗАСОБИ 

ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ – це сукупність прийомів і 

методів, що використовуються при вчиненні злочину (фізичне або психічне 

насильство або погроза насильства, обман, зловживання довірою, жорстокий 

та ін.). 

ЗНАРЯДДЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ – це технічні пристосування, 

механізми, зброя, інструмент, інші предмети, якими злочинець вчиняє злочин       

( ніж, сокира, транспортний засіб, мотузок, вогнепальна зброя тощо). 

ЗАСОБИ - ЦЕ також речі матеріального світу, які полегшують 

злочинцю вчинити злочин - документи, фомка при вчинені квартирної 

крадіжки   

Інші знаки об’єктивної сторони злочину, характеризують умови його 

вчинення 

До них відносяться: 

1) місце вчинення злочину; 

2) час вчинення злочину; 

3) обстановка вчинення злочину. 

Місце вчинення злочину – це певна територія або інше місце, де 

відбувається суспільно небезпечне діяння і настають суспільно небезпечні 

наслідки в результаті вчинення суспільно небезпечних діянь. (ст.6 КК – 

територія України, ст.268, 334 КК, земля, надра, економічна зона, в лісах…) 

Має значення для визначення юрисдикції закону про кримінальну 

відповідальність. 

Характеризує суспільну небезпечність злочину та особи. 

Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою 

передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності 

(ч.3 ст.4 КК). 

Має важливе значення для встановлення чинності кримінального 

закону, суспільної небезпечності злочину та винної особи. 
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Обстановка вчинення злочину – це конкретні об’єктивно-предметні 

умови, в яких вчиняється злочин. 

 

ВИСНОВКИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, з’ясування  вказаних ознак об’єктивної сторони  при 

розслідуванні кримінальних справ є важливим не тільки тоді, коли вони є 

обовязковми і впливають на кваліфікацію вчиненого, а й тоді,  коли вони не 

передбачені в законі, оскільки вони можуть мати й інше кримінально-

правове значення, наприклад, впливати на міру покарання . 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

В якості висновку  по лекції  слід відзначити  , що об’єктом кожного 

злочину є суспільні відносини, які охороняються, в силу їх важливості, 

кримінальним законом. Об’єкт властивий кожному складу злочину і є 

обов’язковим його елементом. Класифікація об’єктів на їх види засновується 

на вченні про співвідношення категорій загального, особливого і окремого 

(одиничного). 

Таке співвідношення об’єктів злочину має теоретичне і практичне 

значення для правильної класифікації скоєного. 

Об’єктом не можуть бути речі та інші предмети матеріального світу, 

сама людина, її діяння, сам злочин. 

Об’єктивна сторона злочину – це зовнішній прояв передбаченого 

Кримінальним кодексом України суспільно небезпечного винного діяння (дії 

або бездіяльності), вчиненого суб’єктом злочину. Вона може розглядатися як 

зовнішній прояв злочину як явища об'єктивної дійсності в 

найрізноманітніших його зовнішніх проявах, а також як один із чотирьох 

елементів складу злочину, тобто як елемент юридичної конструкції 

(формули), за допомогою якої встановлюється чи є вчинене діяння злочином 

і, якщо так, то яким саме і характеризується наступними ознаками: діяння, 

наслідки, причинний зв’язок між діянням та наслідками, місце, час, спосіб, 

обстановка, знаряддя та засоби вчинення злочину, ситуація. 

Діяння в кримінальному праві – це завжди конкретна, заборонена 

кримінальним законом, вчинювана свідомо поведінка (вчинок) людини, що є 

суб’єктом злочину, безпосередньо спрямована на спричинення певних 

негативних наслідків об'єктам кримінально-правової охорони. 

Суспільно небезпечні наслідки – це обов'язкова об'єктивна  ознака 

будь-якого злочину як явища об'єктивної дійсності. Для злочинів, які 

сформульовані за конструкцією як злочини з матеріальним складом, 

суспільно небезпечні наслідки виступають обов'язковою ознакою об'єктивної 

сторони як елементу складу злочину, і можуть виражатися у настанні 
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негативних наслідків майнового або особистісного характеру для об'єктів 

кримінально-правової охорони. Їх встановлення і визначення є об'єктом 

доказування по кримінальній справі і обовязковою умовою підстави 

настання кримінальної відповідальності. 
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ТТЕЕММАА  №№  6..  ООССООББАА,,  ЯЯККАА  ППІІДДЛЛЯЯГГААЄЄ  ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННІІЙЙ  

ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННООССТТІІ  ((ССУУББ’’ЄЄККТТ  ЗЗЛЛООЧЧИИННУУ))..  

( 2  г о д и н и )  

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП 

 

1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину.  

1. Спеціальний суб'єкт злочину. 

3. Вік кримінальної відповідальності.  

4. Поняття неосудності та її критерії. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

поглиблене і всебічне вивчення кримінального законодавства, а саме 

суб’єкта, як одного з основних обов’язкових елементів складу злочину, без 

якого не може наставати кримінальна відповідальність. 

ВСТУП 

Сьогоднішньою лекцією ми продовжуємо вивчення Загальної частини 

кримінального права. З минулих занять ви вже з’ясували, що склад злочину є 

єдиною і необхідною умовою кримінальної відповідальності. Згадаємо, що 

склад злочину –це сукупність усіх суб’єктивних та об’єктивних ознак, які 

характеризують суспільно небезпечні діяння, як злочинні. До об’єктивних 

ознак відносять об’єкт та об’єктивну сторону складу злочину, до 

суб’єктивних - суб’єкт та суб’єктивна сторона. Темою нашої сьогоднішньої 

лекції є суб’єкт складу злочину. 

Поняття суб’єкту злочину, суб’єктивної сторони, їх ознак, значення 

правильного встановлення суб’єктивної сторони та інші питання складають 

зміст сьогоднішньої теми лекції.Давайте розглянемо яке ж поняття дає закон 

суб’єкту злочину та які його ознаки. 
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I. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ.  

Частина 1 ст. 18 КК визначає, що «суб'єктом злочину є фізична 

осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність». Суб'єкт злочину — один з чотирьох 

елементів складу злочину, без наявності якого (як і без кожного з інших 

трьох елементів) певна дія або бездіяльність не можуть бути визнані 

злочином, а отже не може наставати кримінальна відповідальність. 

Законодавець встановлює три обов'язкові ознаки суб'єкта злочину, які 

характеризують його в сукупності, а саме суб'єктом злочину може бути 

лише: 

— фізична особа; 

— осудна особа; 

— особа, котра досягла віку, з якого за даний злочин настає 

кримінальна відповідальність. 

Ознаки суб`єкта злочину 
 

 
 

  

  

     

     

     

     

     

Фізична 

особа  

Осудна 

особа  

Вік  

 

 

Вони є обов'язковими ознаками будь-якого складу злочину, і 

відсутність однієї з них означає відсутність у діянні особи складу злочину. 

1.“Фізична особа” – суб'єктом злочину можуть бути громадяни 

України, особи без громадянства (апатриди) та іноземці. Питання про 

кримінальну відповідальність дипломатичних співробітників та інших 

громадян, які відповідно до міжнародних угод і чинного законодавства не 
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підлягають юрисдикції українського суду, розв'язуються дипломатичним 

шляхом (ст. 6 ККУ). 

2.“Осудна особа” - суб'єктом злочину може бути не всяка фізична 

особа, а тільки осудна. В законі поняття осудної особи визначено в ч.1 ст.19 

КК, як такої, що ―під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) і керувати ними. 

Неосудні особи позбавлені такої здатності і тому не можуть бути 

суб'єктами злочину, не при яких умовах не можуть визнанні винними і 

відповідати за вчинені ними суспільно-небезпечні діяння.  

Згідно з КК особа, яка визнана судом обмежено осудною, тобто така 

яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була 

здатною повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) 

керувати ними, підлягають кримінальній відповідальності, тобто є 

суб'єктами злочину (ч. 1 ст. 20 ККУ). 

Отже, осудність — це здатність особи під час вчинення злочину 

усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. Злочин завжди є 

актом поведінки свідомо діючої особи. 

3.“Особа, котра досягла віку, з якого за даний злочин настає 

кримінальна відповідальність ”- суб’єктом злочину може бути тільки особа, 

яка досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за протиправні 

діяння (ст.22 ККУ). 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, суб’єкт злочину – фізична, осудна особа, яка на момент 

вчинення злочину досягла віку кримінальної відповідальності (ч.1 ст.18 КК). 

До ознак суб’єкта злочину відносять: 

1. суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа; 

2. осудність; 

3. вік. 
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ІІ. СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ 

Поряд з поняттям загального суб'єкта КК передбачає і поняття 

спеціального суб'єкта. Частина 2 ст. 18 визначає, що спеціальним суб'єктом 

злочину є фізична осудна особа, то вчинила у віці, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише 

певна особа. Таким чином, спеціальний суб'єкт — це особа, яка крім 

обов'язкових загальних ознак (фізична, осудна особа, яка досягла певного 

віку) має додаткові спеціальні (особливі) ознаки, передбачені в статті 

Особливої частини для суб'єкта конкретного складу злочину. У ряді випадків 

закон передбачає відповідальність осіб, наділених, окрім загальних ознак 

суб'єкта, додатковими ознаками, що характеризують відповідну особу як 

спеціального суб'єкта злочину. Ці ознаки конкретного складу злочину або 

прямо названі в диспозиції відповідної норми КК, або визначаються шляхом 

тлумачення цієї чи інших норм КК. Інколи ознаки спеціального суб'єкта 

вказані в окремій нормі (наприклад, поняття службової особи визначається у 

примітці до ст. 364). 

Окремою нормою в Загальній частині КК законодавець визначив 

поняття службової особи (ч.3, 4 ст. 18 КК).  

Службовими особами (ч.3 ст. 18 КК) є особи, які постійно, тимчасово 

чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади 

чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 

виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа 

наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого 

самоврядування, центральним органом державного управління із 

спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою 

особою підприємства, установи, організації, судом або законом.  
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Також службовими особами (ч.4 ст. 18 КК) визнаються посадові особи 

іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, 

виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні 

засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної 

держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), 

іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, 

комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, 

альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій 

(працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені 

такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних 

парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові 

особи міжнародних судів. 

За своїм змістом ознаки спеціального суб'єкта досить різноманітні. їх 

можна об'єднати у три великі групи:  

1) ознаки, що характеризують соціальну роль і правове 

становище суб'єкта: громадянство (громадянин України, особа без 

громадянства чи іноземець),  

професія, вид діяльності, характер виконуваної роботи (лікар, 

капітан судна тощо); 

участь у судовому процесі (свідок, потерпілий, експерт, 

перекладач); 

судимість; 

2) фізичні властивості суб'єкта: 

вік, стать, стан здоров'я і працездатність суб'єкта; 

3) взаємовідносини суб'єкта з потерпілим: 

родинні відносини суб'єкта з потерпілим або іншими особами (батько, 

мати, інші родичі), 

службові відносини (підлеглий, начальник),  

інші відносини (особа, від якої потерпілий залежить матеріально, тощо). 
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У чинному Кодексі містяться цілі розділи, майже всі статті яких 

присвячені відповідальності за злочини, вчинені спеціальними суб'єктами: 

розд. XI — про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту 

(працівники транспорту), розд. XVII — про злочини у сфері службової 

діяльності (службові особи), розд. XIX — про злочини проти встановленого 

порядку несення військової служби (військовослужбовці). 

У багатьох випадках суб'єкти злочинів визначаються за побічними 

ознаками або ознаками, які треба доводити. Наприклад, вчинення злочину 

представником влади (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 110), скоєння вбивства особою, 

яка раніше вчинила вбивство (п.13 ч. 2 ст. 115) тощо. 

Іноді специфічність суб'єкта випливає з самого тексту статті, хоча про 

суб'єкта в ній зовсім нічого не говориться. Наприклад, немає сумніву, що 

суб'єктом планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни 

можуть бути особи, що належать до дуже вузького кола, хоча хто саме — у 

статті не згадується. 

Суб'єкт злочину — це конкретна особа, якій притаманні певні соціальні 

властивості, їх сукупність утворює індивідуальний образ людини, який 

охоплюється поняттям "особа, яка вчинила злочин" ("особа злочинця"). З 

поняттям "особа злочинця" пов'язано багато положень КК. Вимога 

враховувати особу винного є одним із загальних засад призначення 

покарання (ст. 65 ККУ). Окремі властивості особи, яка вчинила злочин, 

відображені у переліку обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання 

(ст. ст. 66, 67). Дані про особу мають також юридичне значення для 

вирішення інших кримінально-правових питань (зокрема, питання про 

звільнення від кримінальної відповідальності). Проте на відміну від ознак 

суб'єкта злочину, інші дані про особу перебувають за межами складу 

злочину, а тому не можуть бути покладені в обґрунтування кримінальної 

відповідальності.  
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ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

В ч.2 ст. 18 КК дано поняття спеціального суб’єкта. Спеціальним 

суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути 

лише певна особа. До ознак суб’єкта злочину відносять: 

1. суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа; 

2. осудність; 

3. вік; 

4. фах, громадянство, посада, родинні стосунки та інші. 

В ч.3,4 ст. 18 КК дано поняття службової особи. Службовою особою є 

особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням 

здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а 

також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях 

незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-

розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій або виконують такі 

функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 

повноважним органом державної влади, місцевого самоврядування, 

центральним органом державного управління із спеціальним статусом, 

повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, 

установи, організації, судом або законом, посадові особи іноземних держав 

(особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому, 

адміністративному або судовому органі іноземної держави, а також будь-які 

особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для 

державного органу або державного підприємства), а також посадові особи 

міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи інші особи, 

уповноважені такою організацією діяти від її імені). 
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ІII. ВІК КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.  

 

У частині 1 ст. 22 прямо зазначено, що «кримінальній відповідальності 

підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять 

років». Цей вік називають загальним віком кримінальної відповідальності. У 

частині 2 цієї ж статті встановлюється знижений вік кримінальної 

відповідальності — чотирнадцять років — за окремі, прямо перелічені 

законом злочини. Серед цих злочинів зазначені, наприклад, такі, як: умисні 

вбивства (статті 115-117 КК), умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень 

(ст. 121; частини 3 статей 345, 346, 350, 377, 398); диверсія (ст. 113), 

бандитизм (ст. 257), зґвалтування (ст. 152), крадіжка, грабіж і розбій (статті 

185, 186, 187), хуліганство (ст. 296) і деякі інші. Передбачений ч. 2 ст. 22 КК 

перелік злочинів, за які настає відповідальність з чотирнадцяти років, є 

вичерпним. 

Аналіз цих злочинів дає підставу для висновку, що законодавець 

знизив вік кримінальної відповідальності за дві групи злочинів:  

а) насильницькі злочини;  

б) майнові злочини.  

В основу зниження віку кримінальної відповідальності за ці злочини 

покладені такі критерії: 

1) рівень розумового розвитку, свідомості особи, який свідчить про 

можливість уже в чотирнадцять років усвідомити суспільну небезпечність і 

протиправність злочинів, перерахованих у ч. 2 ст. 21 КК; 

2) значну поширеність більшості з цих злочинів серед підлітків; 

3) значну суспільну небезпечність (тяжкість) більшості з цих злочинів. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, віком з якого може наставати кримінальна 

відповідальність є досягнення особою на момент вчинення злочину 16 років. 

Лише в окремих випадках, які чітко передбачені ч.2 ст. 22 КК кримінальна 

відповідальність настає з 14 років.  
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IV. ПОНЯТТЯ НЕОСУДНОСТІ ТА ЇЇ КРИТЕРІЇ. 

У частині 2 ст. 19 дається законодавче визначення поняття неосудності, 

з якого випливає, що неосудною визнається така особа, яка під час вчинення 

суспільне небезпечного діяння, передбаченого КК, «не могла усвідомлювати 

свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного 

захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або 

іншого хворобливого стану психіки». 

Наведену в законі сукупність ознак, що характеризують неосудність, 

називають ф о р м у л о ю  н е о с у д н о с т і.  

Формула неосудності 

  

 

 
 

  

     

Неосудність= 1 медичний критерій + 1 юридичний критерій 
 

 
 

    

     

     

Медичний критерій   Юридичний критерій 

1. Хронічна психічна 

хвороба 

  

1. Особа не могла 

усвідомлювати 

свої дії або бездіяльність  

2. Тимчасовий розлад 

психічної діяльності 

(Інтелектуальний момент) 

3. Недоумство або 

4. Інший хворобливий 

стан психіки 

2. Особа не могла керувати 

своїми діями (бездіяльністю) 

    (Вольовий момент) 

Причому до цієї формули включені як медичні, так і юридичні ознаки 

(критерії). У науці кримінального права така формула дістала назву змішаної 

формули неосудності. Поєднавши в цій формулі медичні та юридичні ознаки, 

законодавець у такий спосіб увів поняття неосудності в чіткі, суворо 

окреслені законом рамки. Закріплені в законі ознаки є однаково 

обов'язковими як для експертів, так і для юристів при вирішенні питання про 

неосудність конкретної особи. 
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Відповідно до ст. 19 неосудність (як, до речі, і осудність) визначається 

тільки щодо часу вчинення особою суспільне небезпечного діяння і тільки у 

зв'язку з ним. Неприпустимо за межами такого діяння порушувати питання 

про неосудність або осудність особи. 

Як уже зазначалося, у КК поняття неосудності трактується за 

допомогою двох критеріїв: медичного (біологічного) і юридичного 

(психологічного). 

Медичний критерій окреслює всі можливі психічні захворювання, що 

істотно впливають на свідомість і волю людини. У частині 2 ст. 19 зазначені 

чотири види психічних захворювань: а) хронічна психічна хвороба; б) 

тимчасовий розлад психічної діяльності; в) недоумство; г) інший 

хворобливий стан психіки. 

Хронічна психічна хвороба — досить поширений вид захворювання 

психіки. До цих захворювань належать: шизофренія, епілепсія, параноя, 

прогресивний параліч, маніакально-депресивний психоз та ін. Усі ці хвороби 

є прогресуючими, важко виліковними чи взагалі невиліковними. Хоча і при 

цих захворюваннях можливі так звані світлі проміжки. 

Тимчасовим розладом психічної діяльності визнається гостре, 

нетривале психічне захворювання, що відбувається у вигляді нападів. Це 

захворювання раптово виникає (часто як наслідок тяжких душевних травм) і 

за сприятливих обставин раптово минає. До таких захворювань належать 

різного роду патологічні афекти, алкогольні психози, біла гарячка та ін. 

Недоумство (олігофренія) — найтяжче психічне захворювання 

(психічне каліцтво). Воно є постійним, природженим видом порушення 

психіки, що вражає розумові здібності людини. Існують три форми 

слабоумства: ідіотія (найбільш глибокий ступінь розумового недорозвитку), 

імбецильність (менш глибокий), дебільність (найлегша форма). Таким чином, 

ці захворювання різняться між собою різною тяжкістю вираження хвороби. 

Під іншим хворобливим станом психіки розуміють такі хворобливі 

розлади психіки, що їх не охоплюють раніше названі три види психічних 
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захворювань. До них належать важкі форми психастенії, явища абстиненції 

при наркоманії (наркотичне голодування) та ін. Це не психічні захворювання 

в чистому вигляді, але за своїми психопатичними порушеннями вони можуть 

бути прирівняні до них. 

У частині 2 ст. 19 юридичний критерій неосудності виражений двома 

ознаками: 1) інтелектуальною — особа не могла усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність); 2) вольовою — особа не могла керувати ними. Під «своїми 

діями» (бездіяльністю) мають на увазі не будь-яку поведінку психічно 

хворого, а тільки ті його суспільне небезпечні дії (бездіяльність), що 

передбачені певною статтею КК. 

Інтелектуальна ознака критерію неосудності знаходить свій вияв, по-

перше, в тому, що особа не здатна усвідомлювати фактичну сторону, тобто 

не розуміє справжнього змісту своєї поведінки (не розуміє, що скоює 

вбивство, підпалює будинок і т. ін.), а тому не може розуміти і його 

суспільну небезпечність. Так, душевнохвора мати під час купання своєї 

малолітньої дитини вводила їй в тіло звичайні швейні голки, думаючи, що 

таким чином вона вилікує її від тяжкої недуги. Зрештою це призвело до 

смерті дитини, а в її тілі було знайдено понад сорок голок. 

Вольова ознака критерію неосудності свідчить про такий ступінь 

руйнування психічною хворобою вольової сфери людини, коли вона не може 

керувати своїми діями (бездіяльністю). 

Отже, особа може бути визнана неосудною тільки тоді, коли 

встановлена одна з ознак юридичного критерію на підставі хоча б однієї 

з ознак медичного критерію. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На завершення лекції давайте згадаємо основні положення про які ви 

сьогодні дізналися. 

Суб’єкт злочину – фізична, осудна особа, яка на момент вчинення 

злочину досягла віку кримінальної відповідальності (ч.1 ст.18 КК). До ознак 

суб’єкта злочину відносять: 



 76 

1. суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа; 

2. осудність; 

3. вік. 

В ч.2 ст. 18 КК дано поняття спеціального суб’єкта. Спеціальним 

суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути 

лише певна особа. До ознак спеціального суб’єкта злочину відносять: 

1. суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа; 

2. осудність; 

3. вік; 

4. фах, громадянство, службове становище, родинні 

стосунки та інші. 

Неосудною визнається така особа, яка під час вчинення суспільне 

небезпечного діяння, передбаченого КК, «не могла усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного 

захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або 

іншого хворобливого стану психіки». Поняття неосудності трактується за 

допомогою двох критеріїв: медичного (біологічного) і юридичного 

(психологічного). Ви повинні запам’ятати, що особа може бути визнана 

неосудною тільки в тому випадку, коли встановлена одна з ознак. 
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ТТЕЕММАА  77..  ССУУББ’’ЄЄТТИИВВННАА  ССТТООРРООННАА  ЗЗЛЛООЧЧИИННУУ..  

(2 ГОДИНИ) 

 

ВСТУП 

 

1. Поняття та ознаки суб'єктивної сторони злочину. Їх значення для 

кваліфікації злочинів. 

2. Вина як обов'язкова ознака суб'єктивної сторони злочину, її види та 

значення. 

 

ВИСНОВКИ 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України (від 28.06.1996 року). 

2. Кримінальний кодекс України (від 05.04.2001 року)  

3. Кримінальний процесуальний кодекс України (від 

13.04.2012 року) 

4. Наказ МВС України від 11.11.2010 р. № 550 «Про затвердження 

Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України»; 

5. Наказ МВС України від 28.04.2009 р. № 181 «Про організацію 

діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, 

направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань»; 

6. Наказ МВС України «Про організацію діяльності органів 

досудового слідства Міністерства внутрішніх справ України» від 31.03.2008 

р. № 160 (зі змінами на підставі наказу МВС України від 14.02.2009 р. № 62). 

7. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 

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

Юридична думка, 2012. – 1316 с. 

8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: 

У 2 т. – Т.1 / За заг.ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 3-
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тє вид., перероб. Та доп. – К.: Алерта; КНТ; Центр учбової літератури. – 

2009. – 964с. 

9. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. / П.Л. Фріс - К.: Атіка, 2004.- 488с. 

10. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для 

юрид. вузів і фак. / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. 

професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. - X.: Право, 2001. - 368 с. 

11. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. / Ю.В. 

Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров та ін. – Вид. 4-те, пререробл. та 

допов./ За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с. 

12. Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. 

Книга первая «О преступлении». - X.: Харьков юридический, 2001. - 284 с. 

13. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального 

права України. Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 224 с. 

14. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину. Монографія. – К.: 

Атіка, 2002. – 144 с. 

 

I. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 

ЗЛОЧИНУ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ. 

В ст.2 КК зазначено, що підставою кримінальної відповідальності є 

вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого КК. Тобто, лише за наявності в діянні особи складу злочину 

вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Як нам уже 

відомо склад злосину складається з 4 елементів, одним з яких є суб’єктивна 

сторона злочину. 

Протягом практично всього хх століття не припинялася дискусія щодо 

поняття змісту суб’єктивної сторони складу злочину.  

Практично дискутувались дві точки зору, два основних підходи: 
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1. Поняття суб’єктивної сторони складу злочину й поняття вини у 

кримінальному праві збігаються, і вина по суті є суб’єктивним стороною 

складу злочину; 

2. Суб’єктивна сторона складу злочину є більш змістовним 

поняттям, яке в тому числі включає в себе вину. 

Оскільки друга точка зору домінує в науковій літературі і такий 

підхід повністю базується на нормах чинного КК (див. ч.1 та 2 ст.2, ст.23 

КК) то дамо таке визначення поняття суб’єктивної сторони злочину:  

Суб'єктивна сторона складу злочину – внутрішня сторона складу 

злочину, що характеризує психічне ставлення особи по відношенню до 

вчинюваного діяння та наслідків, які воно викликає, а також 

характеристики мотиву та мети, які обумовили вчинення злочину, та 

емоційного стану, в якому перебувала особа під час його вчинення. 

Ознаками суб'єктивної сторони складу злочину є: 

- вина особи, яка вчинила злочин (ст.23 КК), 

- мотив, 

- мета, 

- емоційний стан. 

Ознаки суб`єктивної сторони складу злочину 
 

 
 

  

  

     

     

     

     

     

Обовязкові 

ознаки: 
   Факультативні ознаки: 

1. Вина    

1. Мотив 
2. Мета 
3. Емоційний стан 
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Всі ознаки суб’єктивної сторони можна поділити на обов’язкові та 

факультативні. До обов’язкових ознак відносять вину, а до факультативних 

- мотив, мету, та емоційний стан.  

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, суб'єктивна сторона складу злочину – внутрішня 

сторона складу злочину, що характеризує психічне ставлення особи по 

відношенню до вчинюваного діяння та наслідків, які воно викликає, а 

також характеристики мотиву та мети, які обумовили вчинення злочину, та 

емоційного стану, в якому перебувала особа під час його вчинення. 

Ознаками суб’єктивної сторони є вина, мотив, мета, та емоційний стан.  
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IІ. ВИНА ЯК ОБОВ'ЯЗКОВА ОЗНАКА СУБ'ЄКТИВНОЇ 

СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ЇЇ ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ. 

Вина (ст.23 КК) — це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи 

бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у 

формі умислу або необережності. Вина є обов'язковою ознакою 

суб'єктивної сторони і дозволяє визначити ставлення злочинця до основної 

ознаки злочину - суспільної небезпеки. 

В теорії та практиці кримінального права виділяють такі форми 

вини: 

- умисну (ст.24 КК); 

- необережну (ст.25 КК); 

- змішану (складну, подвійну). 

Умисел поділяється на такі види: 

- прямий умисел; 

-  непрямий (побічний, евентуальний) умисел. 

Необережність поділяється на такі види: 

- злочинну недбалість; 

- злочинну самовпевненість. 

Змішана форма вини має місце в тих випадках, коли особа свідомо 

вчинює неправомірні дії, але не передбачає настання шкідливих наслідків, 

хоча повинна була і могла їх передбачити (водій перевищує швидкість 

руху умисно і не встигає загальмувати, коли на дорогу виходить пішоход 

та спричиняє йому тілесні ушкодження або смерть). 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, вина — це психічне ставлення особи до вчинюваної дії 

чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у 

формі умислу або необережності. Вона є обов’язковою ознакою 

суб’єктивної сторони. Виділяють три форми вини: умисна, 

необережна, змішана.  
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

На завершення лекції давайте згадаємо основні положення про які ви 

сьогодні дізналися. 

В даній лекції нами було розглянуто поняття суб'єктивної сторони 

складу злочину, і з'ясовано, що вона представляє собою. Згадаємо, що 

суб'єктивна сторона складу злочину – внутрішня сторона складу злочину, 

що характеризує психічне ставлення особи по відношенню до вчинюваного 

діяння та наслідків, які воно викликає, а також характеристики мотиву та 

мети, які обумовили вчинення злочину, та емоційного стану, в якому 

перебувала особа під час його вчинення.  

Суб'єктивна сторона має таку обов'язкову ознаку як вина. Вина — це 

психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої 

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

необережності. Вона поділяється на 3 форми: умисну, необережну та 

змішану.  

Злочин буде визнаний вчиненим умисно, якщо особа усвідомлювала 

суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачала настання 

суспільно небезпечних наслідків і бажала їх настання, або хоча і не бажала, 

але свідомо допускала їх настання. 

Злочин визнається вчиненим з необережності, якщо особа 

передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого 

діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення, або якщо і не 

передбачала настання суспільно небезпечних наслідків, хоча могла і 

повинна була передбачити. 

Змішана форма вини — має місце в таких злочинах, коли щодо 

одних об'єктивних ознак злочину має місце умисел, а щодо інших -

необережність. 

Крім обов’язкової ознаки (вина) суб'єктивна сторона має такі 

факультативні ознаки, як мотив, мета, емоційний стан, які мають 
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значення для кваліфікації в тому випадку, коли визначаються прямо в 

диспозиції кримінально-правової норми. 

Мотив - спонукальна, рушійна причина певної поведінки особи, яка 

може виражати потреби, почуття, емоції людини 

Мета - це бажання особи (злочинця) досягти певних наслідків, які є 

шкідливими, шляхом вчинення злочину.  
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ТТЕЕММАА  №№  88..  ММННООЖЖИИННННІІССТТЬЬ  ЗЗЛЛООЧЧИИННІІВВ..  
 

(2 години) 

 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

ВСТУП  

 

I. Поняття множинності в кримінальному праві. Одиничний 

злочин як складовий елемент множинності злочинів. Види 

одиничних злочинів. 

 

II. Повторність злочинів. 
 

III. Сукупність злочинів. 
 

IV. Рецидив злочинів. 
 

ВИСНОВКИ  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

отримання курсантами належного та достатнього рівня теоретичних 

знань з питань інституту множинності злочинів у кримінальному праві 

України, щоб забезпечити уміння самостійно застосовувати отримані знання 

при самостійній підготовці до аудиторних занять та у подальшій практичній 

діяльності в органах внутрішніх справ (при застосуванні положень 

кримінального законодавства, правовій оцінці протиправних діянь, 

відмежуванні злочинів від інших правопорушень). 

 

 

ВСТУП 

Вивчення інституту множинності та його правових наслідків, 

передбачених в ст.35 КК має важливе значення для працівників Національної 

поліції:  

1) для правильного вирішення питання про застосування норм 

кримінального права при вчиненні особою або групою осіб декількох 

злочинів,  

2) для правильного відмежування злочинів від інших правопорушень 

при здійсненні профілактичної діяльності;  

3) для кваліфікації злочинів при проведенні досудового розслідування 

слідчими;  

4) для розробки та впровадження кримінологічних засобів та заходів, 

спрямованих на запобігання злочинів. 
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I. ПОНЯТТЯ МНОЖИННОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ. 

ОДИНИЧНИЙ ЗЛОЧИН ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ. ВИДИ ОДИНИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

Множинність має наступні властивості, що визначають її соціальну 

характеристику: 

1) при вчиненні декількох злочинів одними і тими ж особами: 

а) завдається більша шкода об’єкту злочинного посягання, ніж при 

одноразовому посяганні; 

б) при посяганні на різні об’єкти шкода завдається більш широкому 

колу суспільних відносин. Діяння утворюють два або більше окремі 

самостійні склади злочинів; 

2) підвищена суспільна небезпечність особи, про що свідчить її більш 

стійка антисоціальна направленість, яка проявляється, як правило, у 

неодноразовому вчиненні злочинних діянь і, як правило, все більш тяжких; 

3) негативний вплив на інших членів суспільства, особливо 

неповнолітніх, у яких може формуватися ілюзія уседозволеності, безкарності 

та навіть романтизму злочинної поведінки і бажання стати на шлях скоєння 

злочинів; 

4) негативний вплив на суспільство, що полягає у появі відчуття 

небезпеки, підриві авторитету органів влади; 

5) негативний вплив на динаміку та структуру злочинності і полягає, 

як правило, у різкому зростанні вчинюваних злочинів, серед яких велику 

питому вагу складають тяжкі. 

Не утворюють множинності злочинів: 

1) діяння, щодо яких сплинули строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності чи строки виконання обвинувачувального 

вироку (ст.49, 80 КК); 

2) діяння, за які особа була безумовно звільнена від кримінальної 

відповідальності (ст. 45, 48 КК); 
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3) злочини, за вчинення яких особа визнається такою, що немає 

судимості (ст.89, 91 КК); 

4) при вчиненні ускладненого одиничного злочину (складного, 

складеного, продовжуваного, триваючого, злочинів з диспозиціями статей, 

що містять альтернативні діяння, злочину, який передбачає безпосередньо 

додатковий об’єкт). 

Ускладнені одиничні злочини прийнято поділяти на: триваючі, 

продовжувані, складені, кваліфіковані за наслідками та з альтернативними 

діями. 

Триваючий – це одиничний злочин, який розпочавшись дією або 

бездіяльністю особи, вчиняється безперервно протягом більш менш 

тривалого часу. Продовжуваний злочин – це такий злочин, що складається з 

двох або більше тотожних діянь, об’єднаних єдиним злочинним наміром і 

спрямованих на досягнення загального злочинного результату (наслідку). 

Поняття продовжуваного злочину закріплено у ч.2 ст.32 КК. Його 

ознаки: 

1) складається з двох або більше самостійних, віддалених між собою в 

часі тотожних діянь; 

2) всі ці діяння об’єднані прагненням досягнення спільної кінцевої 

мети; 

3) кваліфікується за однією статтею (частиною статті КК). 

Складений злочин (складний) – це злочин, передбачений однією 

статтею (частиною статті) КК, який складається з двох або більше органічно 

поєднаних між собою злочинних діянь, кожне з яких містить склад 

самостійного злочину, передбаченого іншою статтею (частиною статті) КК. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, множинність злочинів – це вчинення особою суспільно 

небезпечних діянь (діяння), які містять два або більше окремих, фактичних 

складів злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, кожен з яких 
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виступає самостійною підставою кримінальної відповідальності та впливає 

на її обсяг чи зміст. 

Одиничний злочин – це вчинення особою суспільно небезпечного 

діяння (одиничного або декількох тотожних, охоплюваних єдиним умислом), 

що підлягає кваліфікації як склад одного, передбаченого Кримінальним 

кодексом злочину. Одиничні злочини поділяються на прості та ускладнені. 

Ускладнені одиничні злочини поділяють на: триваючі, продовжувані, 

складені, кваліфіковані за наслідками та з альтернативними діями. 
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II. ПОВТОРНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

Частинами 1 та 3 ст.32 КК дається визначення поняття повторності 

злочинів як (це) вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією 

самою статтею або частиною статті Особливої частини КК України (ч.1), а 

також двох і більше злочинів, передбачених різними статтями КК України у 

випадках, передбачених в Особливій частині КК України (ч.3). 

Ознаки повторності злочинів: 

а) вчинення особою (групою осіб) двох або більше самостійних 

одиничних злочинів, передбачених однією статтею або однією частиною 

статті, а також, у випадках спеціально передбачених в Особливій частині КК, 

різними статтями; 

б) віддаленість між собою у часі вчинених особою одиничних 

злочинів. 

Умови, що виключають повторність злочинів: 

а) вчинення двох або більше тотожних злочинних діянь, 

охоплюваних єдиним умислом, тобто продовжуваного злочину (ч.2 ст.32 

КК); 

б) вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями 

або частинами статті, коли вони не передбачені як повторність в Особливій 

частині КК (витікає з ч.3 ст.32 КК); 

в) звільнення особи за раніше вчинений злочин від кримінальної 

відповідальності за підставами, встановленими законом (ч.4 ст.32 КК); 

г) зняття або погашення у встановленому законом порядку судимості 

за злочин, скоєний особою раніше (ч.4 ст.32 КК). 

Не впливають на наявність повторності злочинів: 

а) стадії вчинення попередніх та наступних злочинів (готування до 

злочину, замах, чи закінчений злочин); 

б) вчинення злочинів одноосібно чи у співучасті; 

в) форми співучасті особи у вчинюваних злочинах. 
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Одиничні злочини, що утворюють повторність, а також їх комбінації 

можуть мати різноманітний характер: 

а) два або більше ―простих‖, як закінчених, так і незакінчених 

злочинів; 

б) ―простий‖ або кілька ―простих‖ та триваючий або продовжуваний 

злочини або складених злочинів; 

в) триваючий та продовжуваний тощо. 

Види повторності злочинів: 

1. фактична; 

2. рецидив. 

Фактична повторність – це повторність злочинів, не пов’язана з 

засудженням винного за раніше вчинений ним злочин. Вона поділяється на 

повторність тотожних (ч.1 ст.32 КК) та повторність однорідних злочинів (ч.3 

ст.32 КК). 

Рецидивом називають повторність злочинів, пов’язану з засудженням 

винного за раніше вчинений ним умисний злочин (ст.34 КК). 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ. 

Таким чином, повторність злочинів - це вчинення двох або більше 

злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої 

частини КК України (ч.1), а також двох і більше злочинів, передбачених 

різними статтями КК України у випадках, передбачених в Особливій частині 

КК України.  

Виділяють фактичну повторність та рецидив. Фактична повторність – 

це повторність злочинів, не пов’язана з засудженням винного за раніше 

вчинений ним злочин. Вона поділяється на повторність тотожних (ч.1 ст.32 

КК) та повторність однорідних злочинів (ч.3 ст.32 КК). 

Рецидивом називають повторність злочинів, пов’язану з засудженням 

винного за раніше вчинений ним умисний злочин (ст.34 КК). 
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III. СУКУПНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 

Поняття сукупності злочинів визначається у ч.1 ст.33 КК як вчинення 

особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або 

різними частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден з 

яких її не було засуджено. 

Виділяють наступні ознаки сукупності злочинів: 

а) вчинення особою двох або більше злочинів; 

б) кожен з них передбачений самостійною статтею або частиною 

статті Особливої частини і кваліфікується за ними; 

в) за кожний з вчинених особою злочинів вона не була засуджена 

(згідно ч.1 ст.88 КК особа визнається такою, що має судимість з дня 

набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття 

судимості, але засудженою особа вважається з моменту винесення судом 

відносно неї обвинувального вироку). 

Види сукупності злочинів 

Сукупність злочинів в теорії кримінального права поділяють на 

ідеальну та реальну. 

Ідеальна сукупність злочинів виникає, коли особа одним діянням 

вчиняє одночасно два або більше злочинів, передбачених різними статтями 

(частинами статті) КК, коли це діяння органічно поєднане не охоплюється 

диспозицією однієї кримінально-правової норми, як наприклад, у випадках 

при складених або кваліфікованих та особливо кваліфікованих складах 

злочинів (умисне тяжке тілесне ушкодження при злісному хуліганстві проти 

злісного хуліганству, пов’язаного з умисним заподіянням середньої тяжкості 

тілесних ушкоджень. У першому випадку стаття 121 ч.2 та ст.296 ч.3 та ч.3 

ст.296 у 2 випадку). 

Реальна сукупність має місце при вчиненні особою в різний час двох 

або більше самостійних злочинів, передбачених різними статтями або 

частинами статей КК. 
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При ідеальній сукупності винна особа одним діянням вчинює два або 

більше злочинів, а при реальній – двома або більше діяннями вчинює два або 

більше одиничних самостійних злочинів. 

Відмежування сукупності злочинів від суміжних понять. 

Від складених (складних) злочинів сукупність злочинів відрізняється 

тим, що при ідеальній та реальній сукупності кваліфікація діянь здійснюється 

за декількома статтями (двома і більше), а складені – за однією, яка охоплює 

декілька діянь, які розглядаються законодавцем як єдиний, одиничний 

злочин. 

Проте складені злочини можуть створювати самі сукупність як між 

собою, так і з іншими одиничними злочинами, наприклад, бандитизм та 

вбивство. 

Ідеальна сукупність та конкуренція норм, коли діяння підпадає під 

ознаки декількох норм (статей, які передбачають його злочинність та 

караність. Це, як правило, конкуренція загальної та спеціальної норм. У 

таких випадках застосуванню підлягає спеціальна норма, яка найбільше 

відповідає вчиненому злочинному діянню. Відмінність ідеальної сукупності 

від конкуренції норм: при сукупності діянням вчиняється два або більше 

самостійних злочинів, що кваліфікуються за окремими нормами, а при 

конкуренції – один злочин, що охоплюється кількома нормами, але 

підлягають кваліфікації за однією, т.н. спеціальною нормою. 

Реальна сукупність і повторність злочинів: загальні риси: 

а) в обох випадках вчинюється два або більше самостійних злочинів; 

б) всі злочини вчинюються послідовно з певним проміжком у часі; 

в) всі злочини, що утворюють реальну сукупність або входять до 

повторності, вчинюються до засудження особи за будь-який з них. 

 Відмінності: 

а) повторність тотожних злочинів однієї стадії вчинення завжди 

кваліфікується за однією статтею КК, а при реальній сукупності – кожне 

діяння кваліфікується за іншою нормою; 
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б) повторність тотожних злочинів в різних стадіях вчинення, а 

також таких, що містяться в різних частинах однієї статті, кваліфікуються за 

правилами сукупності, т.н. ―повторність-сукупність‖. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, сукупність злочинів визначається у ч.1 ст.33 КК як 

вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями 

або різними частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден 

з яких її не було засуджено. 

Сукупність може бути ідеальною та реальною. 

Ідеальна сукупність відрізняється від конкуренції норм тим, що при 

сукупності діянням вчиняється два або більше самостійних злочинів, що 

кваліфікуються за окремими нормами, а при конкуренції – один злочин, що 

охоплюється кількома нормами, але підлягають кваліфікації за однією, т.з. 

спеціальною нормою. 
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IV. РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ 

Поняття рецидиву злочинів визначається статтею 34 КК як вчинення 

нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин (т.з. 

легальний рецидив). 

Рецидив – це спеціальний різновид повторності (що відповідає 

перекладу з латинської), який характеризує його як більш суспільно 

небезпечну форму множинності. 

Загальні риси рецидиву як повторності злочину: 

1. вчинення особою двох або більше самостійних умисних злочинів; 

2. кожен злочин – одиничний; 

3. всі злочини віддалені між собою певним проміжком часу, 

та специфічна ознака рецидиву: 

4. судимість за вчинення попереднього(ніх) злочину(нів), яка 

створюється обвинувальним вироком суду, що вступив у законну силу і яка 

не погашена або не знята у встановленому законом порядку (ст.89, 91 КК), 

що виключає рецидив. 

Виділяють загальний та спеціальний види рецидиву. 

Загальний рецидив утворюють різнорідні злочини, тобто різні за 

об’єктами посягання.  

Загальний рецидив не впливає на кваліфікацію злочинів, а виступає 

обставиною, яка обтяжує покарання (п.1 ст.67 КК). 

Спеціальний рецидив включає повторність тотожних або однорідних 

злочинів, однакових або однорідних за складом, які мають однорідні об’єкти 

та способи вчинення. 

В залежності від кількості судимостей рецидив поділяють на такі види: 

1. простий – дві судимості; 

2. складний (багаторазовий) – 3 і більше судимості. 

І простий і складний рецидиви можуть бути як загальними, так і 

спеціальними або комбінованими. 

За ступенем суспільної небезпечності виділяють: 
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1) пенітенціарний рецидив – коли особа, яка раніше засуджувалася до 

позбавлення волі і, маючи судимість, знову засуджується до позбавлення 

волі; 

рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів. В чинному КК України 

законодавець відмовився від поняття особливо небезпечний рецидивіст, яке 

передбачалося ст.26 КК 1960 р.  

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, рецидив злочинів – це вчинення нового умисного 

злочину особою, яка має судимість за умисний злочин. Виділяють загальний 

та спеціальний рецидив злочинів, а також, в залежності від кількості 

судимостей, простий і складний (багаторазовий) та за ступенем суспільної 

небезпечності – пенітенціарний рецидив і рецидив тяжких та особливо 

тяжких злочинів. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

На цій лекції ми розглянули з вами питання, що стосуються інституту 

множинності в кримінальному праві, і з’ясували основні поняття з даної 

теми. Так, ми визначили, що: 

1. Множинність злочинів – це вчинення особою суспільно небезпечних 

діянь (діяння), які містять два або більше окремих, фактичних складів 

злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, кожен з яких виступає 

самостійною підставою кримінальної відповідальності та впливає на її обсяг 

чи зміст. 

2. Одиничний злочин – це вчинення особою суспільно небезпечного 

діяння (одиничного або декількох тотожних, охоплюваних єдиним умислом), 

що підлягає кваліфікації як склад одного, передбаченого Кримінальним 

кодексом злочину. Одиничні злочини поділяються на прості та ускладнені. 

3. Ускладнені одиничні злочини поділяють на: триваючі, 

продовжувані, складені, кваліфіковані за наслідками та з альтернативними 

діями. 

4. Повторність злочинів це вчинення двох або більше злочинів, 

передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини 

КК України, а також двох і більше злочинів, передбачених різними 

статтями КК України у випадках, передбачених в Особливій частині КК 

України.  

Виділяють фактичну повторність та рецидив. Фактична повторність – 

це повторність злочинів, не пов’язана з засудженням винного за раніше 

вчинений ним злочин. Вона поділяється на повторність тотожних (ч.1 ст.32 

КК) та повторність однорідних злочинів (ч.3 ст.32 КК). 

5. Сукупність злочинів визначається у ч.1 ст.33 КК як вчинення 

особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або 

різними частинами однієї статті Особливої частини КК України, за жоден з 

яких її не було засуджено. Сукупність може бути ідеальною та реальною. 
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Ідеальна сукупність відрізняється від конкуренції норм тим, що при 

сукупності діянням вчиняється два або більше самостійних злочинів, що 

кваліфікуються за окремими нормами, а при конкуренції – один злочин, що 

охоплюється кількома нормами, але підлягають кваліфікації за однією, т.з. 

спеціальною нормою. 

6. Рецидив злочинів – це вчинення нового умисного злочину особою, 

яка має судимість за умисний злочин. Виділяють загальний та спеціальний 

рецидив злочинів, а також, в залежності від кількості судимостей, простий і 

складний (багаторазовий) та за ступенем суспільної небезпечності – 

пенітенціарний рецидив і рецидив тяжких та особливо тяжких злочинів. 

На семінарських та практичних заняттях ми зможемо з вами поглибити 

теоретичні знання, отримані на лекції та більш детально розглянути 

особливості застосування працівниками ОВС кримінально-правових норм, 

розташованих в чинному КК України, що стосуються множинності злочинів 

та її впливу на межі кримінальної відповідальності особи. 

Завдання для самостійної роботи: підготувати до семінарського заннятя 

письмово в зошиті наступні питання: 

1) Відмежування ідеальної сукупності від одиничного злочину.  

2) Відмежування сукупності злочинів від конкуренції норм.  

3) Вплив ідеальної та реальної сукупності злочинів на межі 

кримінальної відповідальності особи.  

4) Вплив сукупності злочинів на межі кримінальної відповідальності 

особи та призначення покарання.  

5) Повторність злочину та її ознаки.  

6) Види повторності: повторність, не пов'язана із засудженням 

(фактична повторність) та повторність, пов'язана із засудженням (рецидив). 

Види фактичної повторності: повторність тотожних, однорідних та 

різнорідних злочинів. 

 


