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ТЕМА № 1 ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ДІЯННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1.Дефініція кримінально-правової кваліфікації та її видів. 

2. Зміст та обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації. 

3.Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат. 

4.Структура кримінально-правової кваліфікації. 

5.Значення правильної кримінально-правової кваліфікації. 

Висновки. 

Питання для самоконтролю. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Основна: 

1. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. – К., 1985. – С.6-30. 

2. Жеребкин В.Е. Логическая структура состава преступления. – Х., 

1974. 

3. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Атіка, 2002. 

4. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 704 с. 

5. Навроцький В. Встановлення фактичних обставин справи як 

передумова кримінально-правової кваліфікації // Вісник Національної 

академії внутрішніх справ України. – 2000. – Вип.1. – С.26-33. 

6. Навроцький В. Кваліфікація злочинів у суміжні кримінально-правові 

поняття //Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. 

Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С.190-195. 

7. Навроцький В. Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в 

системі науки // вісник Львівського національного університету ім. Івана 

Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С.461-465. 

8. Навроцький В. Предмет та структура вчення про кримінально-

правову кваліфікацію // Вісник Львівського національного університету ім. 

Івана Франка. – Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С.395-400. 

9. Навроцький В.О. Встановлення фактичних обставин справи як 

передумова кримінально-правової кваліфікації // Вісн. НАВСУ. – 2000. – 

Вип.1. – С.26-33. 

10. Навроцький В.О. Законодавча регламентація правил кваліфікації 

злочинів // Вісник Львівського університету. – Сер. юрид. – 1994. – Вип.31. – 

Львів, 1994. – С.80-83. 
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11. Навроцький В.О. Значення санкції статті кримінального закону для 

кваліфікації діяння // Вісн. АПрНУ. – 1999. – №3. – С.117-125. 

12. Навроцький В.О. Значення судової практики і преценденту для 

кримінально-правової кваліфікації // Вісник Верховного Суду України. – 

2000 – №6 – С.49-51. 

13. Навроцький В.О. Кваліфікація злочинів і суміжні кримінально-

правові поняття // Вісн. ЛНУ. – Сер. юрид. – 1995. – Вип.34. – С.190-195. 

14. Навроцький В.О. Кримінально-правові норми і статті 

кримінального закону, які використовуються при кваліфікації // Вісн. НУВС. 

– 2000. – Вип.11. – С.128-133. 

15. Навроцький В.О. Кримінально-правові норми і статті 

кримінального закону, які використовуються при кваліфікації // Вісник 

Національного університету внутрішніх справ. Х.-2000.-Вип. 11.-С. 128-133. 

16. Навроцький В.О. Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в 

системі науки // Вісн. ЛНУ. – Сер. юрид. – 2001. – Вип. 36. – С.461-465. 

17. Навроцький В.О. Офіційність кримінально-правової кваліфікації // 

Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України.-1999.Вип. 4 (9). – 

С. 143-152. 

18. Навроцький В.О. Поняття і види функцій кримінально-правової 

кваліфікації // Правова держава (ІДП). – 2000. – Вип.11. – С.418-426. 

19. Навроцький В.О. Предмет та структура вчення про кримінально-

правову кваліфікацію // Вісн. ЛНУ. – Сер. юрид. – 2000. – Вип.35. – С.395-

400. 

20. Навроцький В.О. Склад злочину і його роль у процесі кримінально-

правової кваліфікації // Правничий часопис Донецького національн. 

університету. – 2000. – Вип.1. – С.47-52. 

21. Навроцький В.О. Склад злочину і його роль у процесі кримінально-

правової кваліфікації // Правничий часопис / Донецький національний 

університет. – 2000. – Вип. 1 (4). – С. 47-52. 

22. Навроцький В.О. Склад злочину як програма кримінально-правової 

кваліфікації // Юридический вестник (Одесса). – 2000. – Вып.3. – С.117-121. 

23. Навроцький В.О. Теоретичні пробеми кримінально-правової 

кваліфікації. – К., 1999. – 464с. 

24. Наумов А. Диспозиция уголовного закона и квалификация 

преступлений // СЮ. – 1986. – №3. – С.4-6. 

25. Нечепурнов А.В. Юридическая квалификация в структуре 

правоприменительного процесса // Вопросы теории государства и права: 

Перестройка и актуальные проблемы теории социалистического государства 

и права: Межвуз. сб. науч.трудов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. – 1991. – 

Вып.9. – 192с. 

26. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в следственной и 

судебной практике. – К.: Юринком, 1995. –204с. 

27. Тарарухин С.А. Понятие и значение квалификации преступлений: 

Учебное пособие. – К.: КВШ МВД СССР, 1990. – 60с. 
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28. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном 

праве. – Харьков: „Вища школа‖, 1988. – 198с. 

29. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального 

кодексу України. – К.: Істина, 2004. – 504с. 

 

Додаткова: 

1. Андреев Б., Бушуев Г., Романова М. Компьютерная программа 

применения норм Общей части УК (ст.40 и 41) // Законность. – 1995. – №5. – 

С.25-27. 

2. Андрушко П.П. Поняття, види і значення кваліфікації злочинів. 

Вісник Київського університету. Сусп.-прав. науки. Вип 5. – К: Либідь. – 

1992. – С. 87 – 94. 

3. Бажанов М.И. О функциях состава преступления (процессуальная 

функция) // Проблемы законности. Вып.29. – Харьков. – 1995. – С.96-102. 

4. Баскова И.В. Уголовный закон: проблема стабильности и динамизма 

// Вестн. МГУ. Сер.11. – 1989. – №2. – С.71-77. 

5. Башкатов В., Горбуза А. Методика квалификации преступлений // 

Сов. юстиция. – 1989. – №2. – С.22-24. 

6. Бойко А., Кленова Т. Правильно понимать и применять закон // Сов. 

юстиция. – 1987. – №20. – С.14-16. 

7. Бойцов А.И. Толкование уголовного закона // Вести. ЛГУ. Сер. 6. – 

1991. – Вып.3. – С.97-109. 

8. Болдырев Е.В. Галкин В.М. Форма уголовно-правовых норм и 

юридическая квалификация: Тр. ВНИИСЗ. – М.,1975. – вып.3. – С.92-105. 

9. Борзенков Г.Н. Уголовноправовые аспекты применения Закона // 

Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1987. – №3. – С.45-46. 

10. Борисов Э.Т. Санкция уголовно-правовой нормы и квалификация 

преступления //Вопросы соц. гос. и права на современном этапе. Иваново. – 

1976. – С 114-140. 

11. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению 

законов: Прак. пос. – М., 1997. – 128с. 

12. Верина Г.В., Рыбак М.С. Некоторые аспекты квалификации 

преступлений: проблемы теории и практики // Правоведение. – 2000. – №3. – 

С.165-172. 

13. Гаврилов С.Т., Покаместов А.В., Тямкин А.В. Проблемы 

квалификации отдельных видов преступлений: Учеб пособие. – Воронеж: 

Воронеж. высш. шк. МВД России, 1997. – 97с. 

14. Галкин В.М. Применение гипотезы уголовно-правовой нормы // 

Проблемы совершенствования советского законодательства. ВНИИ СЗ. 

Труды. Том 15. – М. – 1979. – С.155-167. 

15. Гальперин И. Квалификация преступлений: закон, теория и 

практика // СЗ. – 1986. – №6. – С.30-33; №9. – С.36-38. 

16. Гальперин И. Квалификация преступлений: закон, теория и 

практика // Соц. законность. – 1987. – №6, №9. 

17. Гаухман Л.Д. Правила квалификации преступлений. – М., 1978. 
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18. Гончаров Д.Ю. Официальные документы: проблемы квалификации 

по Уголовному кодексу РФ // Право и экономика. – 2000. – №12. – С.70. 

19. Горбуза А. Установление причинной связи и квалификация 

преступлений // Советская юстиция. – 1981. – №18. – С.13-15. 

20. Горбуза А.Д., Сухарев Е.А. Методика квалификации преступлений 

в стадии возбуждения уголовного дела // Вопросы совершенствования 

уголовно-правового регулирования: Межвуз. сб. научн. трудов. – 

Свердловск: СвЮИ. – 1988. – С.22-29. 

21. Гофман С.М. Сущность юридической квалификации преступлений 

// Наук. зап. Львів ун-ту ім.І.Франка. Серія юрид. – Том 38. Вип.3. – Львів. – 

1956. – С.114-127. 

22. Гультай М. Деякі проблеми виправлення помилок, пов’язаних з 

кваліфікацією злочинів // Право України. – 2001. – №3 – С. 72 – 75. 

23. Дагель П.С., Михеев Р.И. Алгоритм установления вины // 

Уголовная ответственность и ее реализация. Межвузовский сборник. – 

Куйбышев: Куйбышевский госуд. ун-т. – 1985. – С.26-37. 

24. Жалинский А.Э., Кондратов П.Е., Петров В..А. Методика принятия 

уголовно-правовых решений должностными лицами органов внутренних дел. 

– М.: Акад. МВД СССР, 1990. – 99с. 

25. Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. – К., 1976. – 

С.76-116. 

26. Заблоцкий В.Г. Установление фактических обстоятельств 

уголовного дела и квалификация преступления // Правоведение. – 1974. – 

№1. – С.57-68. 

27. Караулов В.Ф., Ткаченко В.И. Квалификация преступлений со 

сложным составом // Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с 

преступностью. – 1988. – С.26-30. 

28. Квалификация и общий состав преступления: В помощь судье, 

следователю, прокурору // Соц. законность. – 1948. – №5. – С.29-34. 

29. Коржанский Н. Влияние предмета преступления на квалификацию 

// Советская юстиция. – 1975. – №3. – С.11-12. 

30. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация 

преступлений. – Волгоград: ВСШ МВД СССР. – 1976. – 120с. 

31. Коржанский Н.И. Правила квалификации преступлений с учетом 

признаков объекта // Советское государство и право. – 1985. – №5. – С.81-87. 

32. Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды и значение 

для квалификации). – Волгоград: ВСШ МВД СССР. – 1976. – 56с. 

33. Кригер Г. Состав преступления и квалификация содеянного // Сов. 

юстиция. – 1985. – №12. – С.18. 

34. Кругликов Л.Л. Элементы диспозиции в санкции уголовного закона 

// Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования. – 

Свердловск: СвЮИ. – 1988. – С.36-39. 

35. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 

1972. – С.6-42, 43-69. 
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36. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 

ЮРИСТЪ, 2001. – С.4 – 26. 

37. Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации 

преступлений. – М., 1963. 

38. Кузнецова Н. Квалификация сложных составов преступлений // 

Уголовное право. – 2000. – №1. – С.25-32. 

39. Кучер В.Г. Правила квалификации преступлений и уголовное 

законодательство // Актуальные проблемы правовой перестройки. – 1990. – 

С.202-215. 

40. Лаптев А.В. Состав преступления и квалификация уголовных дел / 

Под ред. Голякова И.Т. – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР. – 1939. – 29с. 

41. Лаптева Е.Н. К вопросу о понятии квалификации преступления // 

Юридическая техника и вопросы дифференциации ответственности в 

уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1998. – С.48-57. 

42. Лаптева Е.Н. О видах квалификации преступлений // Юридические 

записки Яросл. госуд. ун-та им. П.Г.Демидова. – Ярославль, 1998. – Вып.2. – 

С.226-233. 

43. Ласточкина Р.Н. О значении правильной квалификации уголовно-

правовых оснований к отмене или изменению приговора для охраны прав 

осужденного // Проблемы совершенствования законодательства об охране 

прав граждан в сфере борьбы с преступностью. Межвузовский тематический 

сборник. – Ярославль: Яросл. ун-т, 1984. – С.86-92. 

44. Мотовиловкер Я.О. Мотивировка судом правильности применения 

закона // Правоведение. – 1984. – №3. – С.95-99. 

45. Мотовиловкер Я.О. О фактической и юридической сторонах 

уголовного дела: Обзор литературы // Сов. гос. и право. – 1982. – №9. – 

С.140-145. 

46. Мотовиловкер Я.О. О характере устанавливаемой истины и 

квалификации преступления при осуществлении правосудия. (Правовой и 

философский аспект) // Гарантии прав личности в социалистическом праве и 

процессе. Вып.2. – Ярославль: Яросл. ун-т, 1977. – С.74-78. 

47. Муравин А.Б. Мотивировка процессуальных решений следователя 

// Проблемы социалистической законности. Вып.17. – Харьков. – 1986. – 

С.78-82. 

48. Наумов А. Диспозиция уголовного закона и квалификация 

преступлений // Советская юстиция. – 1986. – №3. – С.4-6. 

49. Наумов А.В. О судебном прецеденте как источнике уголовного 

права // Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного 

законодательства. – М.: Ин-т госуд. и права РАН. – 1994. – С.31-32. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття поняття кримінально-правової кваліфікації її 

видів та структури, визначення змісту та обсягу поняття кримінально-

правової кваліфікації, з’ясування процесу дослідження кваліфікації злочинів 

та її результатів, з’ясування невирішених і дискусійних проблем щодо 

теоретичних основ кримінально-правової кваліфікації в цілому, а також 

вирішення питань щодо значення кримінально-правової кваліфікації. . 

 

ВСТУП 

Поняття кваліфікації є одним з центральних і таких, що часто 

застосовується у теорії кримінального права та правозастосовній практиці. З 

назв значного числа публікацій випливає, що вони присвячені або загальним 

проблемам кваліфікації, або ж питанням кваліфікації окремих видів злочинів. 

Чи не у кожній постанові Пленуму Верховного Суду України містяться вказів-

ки щодо кваліфікації тих чи інших діянь. У повсякденній мові правників 

часто йдеться про «кваліфікацію злочину», «кваліфікацію із запасом», 

«неправильну кваліфікацію», «чистоту кваліфікації», «зміну кваліфікації» 

тощо. Причому вказані й аналогічні вислови часто використовуються 

паралельно з поняттями «інкримінувати», «притягти до відповідальності», 

«застосувати певну статтю КК». 

Слід зазначити, що закон відповідні терміни використовує порівняно 

рідко. У нормах матеріального кримінального права вони не зустрічаються 

взагалі. Кримінально-процесуальний кодекс України (далі — КПК) термін 

«кваліфікація злочинів» застосовує для характеристики чи не кожної стадії 

процесу, десятки разів у його статтях йдеться про «застосування 

кримінального закону» в тому ж значенні, у якому використовується термін 

«кваліфікація». 

Привертає увагу те, що як у теорії кримінального права, так і на 

практиці до останнього часу переважно йшла мова лише про кваліфікацію 

злочинів. Таким чином, по суті, будь-яке діяння, яке оцінювалося на підставі 

положень кримінального закону апріорі, оцінювалося як таке, що полягає у 

порушенні КК. Разом з тим, навіть побіжне ознайомлення зі змістом сучасного 

кримінального законодавства, відоме ставлення до КК як до «кодексу 

свободи», означає, що він передбачає як злочинність, так і незло-чинність 
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діяння. Оцінка вчиненого на основі кримінального закону не обов'язково 

означає констатацію того, що відбулася кваліфікація злочину. А, отже, крім 

кваліфікації злочинів, існує і кваліфікація діянь, які не є злочинами, хоча й 

передбачені КК. Напрошується висновок, що кваліфікація злочинів і 

кваліфікація діянь, які не є злочинами, охоплюються ширшим поняттям — 

кримінально-правової кваліфікації. 

У літературі з кримінального права не бракує визначень поняття 

кваліфікації злочинів. Автори або пропонують оригінальні визначення, або ж 

інтерпретують формулювання інших вчених. На жаль, підхід до визначення 

відповідних понять не позначається глибиною. Дискусії, якщо вони 

проводяться, стосуються окремих елементів визначення, використовуваних 

термінів. 

Разом з тим, очевидно, що висвітлення проблем, які стосуються 

кримінально-правової кваліфікації, доцільно почати зі з'ясування відповідного 

поняття. Причому не у його вузькому значенні — як відповідної дефініції, а у 

широкому, що включає встановлення значень, у яких вживається поняття 

кваліфікації у кримінальному праві, характеристику його змісту та обсягу, 

виділення видів, встановлення співвідношення з суміжними правовими 

феноменами, розгляд відповідної діяльності у динаміці та визначення її 

результатів, аналіз структури тощо. 

 

1. ДЕФІНІЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ТА ЇЇ ВИДІВ  

 

Визначення поняття кримінально-правової кваліфікації 

У літературі часто кримінально-правову кваліфікацію ототожнюють з 

кваліфікацією злочину. Вказаний підхід видається неправильним, оскільки 

кримінально-правова кваліфікація куди ширша за обсягом і містить цілу 

низку інших видів кваліфікації. Тож кваліфікація злочину є частковим 

випадком кримінально-правової кваліфікації, ці поняття співвідносяться як 

вид та рід. Своєю чергою кримінально-правова кваліфікація є одним із видів 

юридичної кваліфікації. Поняття ж кримінально-правової кваліфікації можна 

вивести, ввівши до загальних визначень юридичної кваліфікації специфічні 

ознаки, притаманні саме цьому виду діяльності. 

Отже, кримінально-правова кваліфікація – це оцінка діяння, яке 

заподіяло чи могло заподіяти істотну шкоду та характеризується рисами 

кримінальної протиправності, що полягає у визначенні того, яка стаття 

(частина, пункт статті) кримінального закону передбачає це діяння. 

Вона включає в себе пошук відповідної статті, обґрунтування потреби 

її застосування, процесуальне закріплення висновку про те, що діяння 

передбачено вказаною статтею та, відповідно, що воно є (не є) злочином чи 

іншим діянням, передбаченим кримінальним законом. 

У спрощеному вигляді дефініцію кримінально-правової кваліфікації, 

придатну до включення в закон, можна сформулювати так: це визначення 
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статті (частини, пункту статті) КК, яка передбачає скоєне діяння (наприклад, 

ч.2 ст.364 КК). 

 

Визначення видових понять кримінально-правової кваліфікації 

Поняття кваліфікації злочинів, споріднених видових понять потрібно 

давати конкретизуючи ознаки, які характеризують відповідне родове 

поняття. Видається, що при цьому важливо врахувати такі положення: 

1) якщо в понятті кримінально-правової кваліфікації головний акцент 

поставлено на тому, що вона є оцінкою діяння, тобто певним процесом, то 

видові поняття мають відображати результат цього процесу, вказувати, яке ж 

саме діяння виявлено внаслідок проведеної кваліфікації, якими нормами його 

передбачено (із сукупності діянь, вказаних у диспозиції кримінально-

правової норми, вибираємо те (чи ті), які відповідають обставинам справи; 

наприклад, ч.1 ст.307 КК встановлює відповідальність за незаконне 

виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, 

пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 

аналогів; таким чином з числа вказаних суспільно небезпечних діянь 

обираємо одне або декілька з них); 

2) кримінально-правову кваліфікацію, як родове поняття, характеризує 

те, що її здійснюють стосовно будь-якого об’єктивно суспільно небезпечного 

діяння, безвідносно до його виду (умисне вбивство). Вид же кримінально-

правової кваліфікації визначають залежно від особливостей діяння, яке 

оцінюють; 

3) якщо як родове поняття кримінально-правову кваліфікацію 

характеризує те, що її підставою є вся сукупність норм, встановлених 

кримінальним законом, то для окремих видів кваліфікації характерним є їх 

здійснення відповідно до конкретних норм кримінального закону; 

4) родове поняття кримінально-правової кваліфікації не містить 

вказівок на ознаки, які стосуються класифікації її видів не за типом діяння, а 

за іншими підставами (на офіційну та неофіційну, перспективну та 

ретроспективну тощо). 

З огляду на викладене вище, можна запропонувати дефініцію поняття 

кваліфікації злочинів, яке включає вказівку на найближче родове поняття та 

видові відмінності: кваліфікація злочинів – це вид кримінально-правової 

кваліфікації, при проведенні якої встановлюють відповідність фактичних 

ознак посягання всім ознакам злочину, передбаченого статтею КК, яка 

містить заборонювальну кримінально-правову норму. 

Наведена дефініція стосується лише типового злочину, який описано в 

статтях Особливої частини КК – закінченого, вчиненого однією особою, 

одиничного. 

Інше можливе визначення кримінально-правової кваліфікації, 

побудоване шляхом конкретизації ознак родового поняття, є таким: 

Кваліфікація злочинів – це результат кримінально-правової оцінки 

діяння органами дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду внаслідок 

чого констатовано, що скоєне є злочином, визначено норму(и) кримінального 
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закону, яка (і) передбачає (ють) відповідальність за скоєне, встановлено 

відповідність між юридично значущими ознаками посягання і ознаками 

злочину, передбаченими законом, та процесуально закріплено висновок про 

наявність такої відповідності. 

Визначення ж, наприклад, поняття кваліфікації діяння, вчиненого у 

стані необхідної оборони має містити в собі вказівки на його специфічні 

ознаки. Враховуючи їх, можна запропонувати таку дефініцію: кваліфікація 

діяння, вчиненого у стані необхідної оборони – це вид кримінально-правової 

кваліфікації, при проведенні якої встановлено вчинення діяння, формально 

передбаченого кримінальним законом, та наявність ознак необхідної 

оборони, внаслідок чого зроблено висновок, що вказане діяння вчинено за 

обставин, які усувають їх злочинність. Аналогічно можна визначити поняття 

й інших видів кримінально-правової кваліфікації. 

 

ВИСНОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Кримінально-правова кваліфікація – це оцінка діяння, яке заподіяло чи 

могло заподіяти істотну шкоду та характеризується рисами кримінальної 

протиправності, що полягає у визначенні того, яка стаття (частина, пункт 

статті) кримінального закону передбачає це діяння. 

Кваліфікація злочинів – це вид кримінально-правової кваліфікації, при 

проведенні якої встановлюють відповідність фактичних ознак посягання всім 

ознакам злочину, передбаченого статтею КК, яка містить заборонювальну 

кримінально-правову норму. 

 

 

2. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ   

 

Зміст поняття кримінально-правової кваліфікації 

Зміст поняття кримінально-правової кваліфікації розкривається 

шляхом вказівки на його істотні, необхідні і достатні ознаки цього поняття: 

1. Кваліфікація – це частина процесу застосування кримінального 

закону. А отже: 

- це офіційна діяльність, яку провадять уповноважені на те органи 

держави: органи дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду; 

- її проводять у відповідній процесуальній формі, її результати 

закріплюють в актах вказаних вище органів (постановах, обвинувальному 

висновку, вироку); 

- має обов’язкове значення, тягне за собою правові наслідки і для осіб, 

дії яких кваліфікують, і для самих державних органів. 

2. Під час кримінально-правової кваліфікації оцінюють суспільно 

небезпечну поведінку. Певні діяння потребують кримінально-правової 

кваліфікації коли: 

- заподіяно істотну шкоду або виникла загроза заподіяння такої шкоди; 

- має місце кримінальна протиправність вчиненого діяння. 
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3. Зміст кримінально-правової кваліфікації полягає у визначенні 

кримінально-правової норми, яка містить скоєне діяння. Це своєю чергою 

передбачає: 

- оцінку фактичних обставин, виділення із них тих, які мають 

кримінально-правове значення; 

- „вибір‖ статті (статей, їх частин або пунктів) КК, яка містять 

відповідну кримінально-правову норму; 

- обґрунтування необхідності застосувати саме цю статтю (статті, їх 

частини або пункти) КК. Для цього потрібно довести, що фактичні ознаки 

діяння, яке кваліфікують, повністю відповідають ознакам злочину, 

передбаченого КК; 

- процесуальне закріплення висновку про те, що діяння передбачено 

певною статтею КК та, відповідно, що воно є (не є) злочином чи іншим 

діянням, передбаченим КК. 

 

Обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації. 

Обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації визначають через 

його поділ – виділення видів. Основними видами, виділеними за підставами 

передбаченими КК (матеріально-правовими), є: 

1) кваліфікація злочинів; 

2) кваліфікація не-злочинів („кваліфікація суспільно небезпечних діянь, 

які не є злочинами”). 

Продовжуючи поділ кожного з основних видів кримінально-правової 

кваліфікації, можна виділити такі їх підвиди. 

Кваліфікація злочинів: 

За стадією, якої досягло посягання: 

- кваліфікація закінченого злочину; 

- кваліфікація готування до злочину; 

- кваліфікація замаху на злочин. 

Залежно від того, вчинено злочин „одноосібно” чи у співучасті: 

- кваліфікація злочину, вчиненого однією особою; 

- кваліфікація злочину, вчиненого у співучасті. 

За кількістю злочинів, які піддано кваліфікації: 

- кваліфікація одиничного злочину; 

- кваліфікація множинності злочинів. 

Названі види кваліфікації злочинів можна об’єднати в групи чи, 

навпаки, поділити на підвиди. 

Кваліфікація не-злочинів: 

- кваліфікація суспільно небезпечних діянь неосудних; 

- кваліфікація суспільно небезпечних діянь осіб, які не досягли віку, з 

якого настає кримінальна відповідальність; 

- кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх 

злочинність. 

Види кваліфікації не-злочинів також можна класифікувати. Зокрема, 

кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність, 
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містить кваліфікацію діянь, вчинених у стані необхідної оборони, 

кваліфікацію діянь, вчинених у стані крайньої необхідності і т. д. 

За процесуальними підставами можна виділити: 

Залежно від зіставлення моменту вчинення діяння і часу проведення 

кваліфікації: 

- перспективна кваліфікація (оцінка діяння, яке ще не вчинено); 

- ретроспективна кваліфікація (оцінка вже вчиненого діяння). 

Залежно того, чи встановлено особу, діяння якої оцінюють (тобто, чи 

оцінюють певне діяння, чи поведінку конкретної особи): 

- кваліфікація „за фактом”; 

- кваліфікація діяння особи. 

Залежно від того, які учасники процесу кваліфікують скоєне: 

- кваліфікація, яку здійснюють органи досудового слідства; 

- судова кваліфікація. 

Своєю чергою ці види кваліфікації теж можна поділити. 

Залежно від того, на якій стадії кримінального процесу проводять 

відповідну діяльність: 

- кваліфікація до порушення кримінальної справи (кваліфікація при 

перевірці повідомлень і заяв про злочин); 

- кваліфікація при порушенні кримінальної справи; 

- кваліфікація при закінченні досудового слідства; 

- кваліфікація при перевірці прокурором справи з обвинувальним 

висновком і т. д. 

Залежно від процесуального порядку внесення змін у проведену 

кваліфікацію: 

- кваліфікація попередня; 

- кваліфікація остаточна. 

Враховуючи суть змін, які може бути внесено для кваліфікації: 

- кваліфікація, яка погіршує становище особи; 

- кваліфікація, яка поліпшує становище особи. 

Перелік підстав поділу кримінально-правової кваліфікації на види і, 

відповідно, перелік видів такої кваліфікації може бути продовжено майже до 

нескінченності. 

Загальні засади визначення поняття кримінально-правової 

кваліфікації: 

Загальні засади, з яких, як видається, слід виходити визначаючи 

поняття кримінально-правової кваліфікації, такі: 

1. „Кримінально-правова кваліфікація‖ – це родове поняття, яке містить 

низку видових. 

2. Кримінально-правова кваліфікація як з’ясування питань 

матеріального кримінального права – це розумова, мислительна діяльність, 

яка відбувається у свідомості особи, що застосовує закон або просто оцінює 

певне діяння з погляду кримінального права. У такому сенсі не має значення 

поділ кваліфікації на офіційну та неофіційну. Кримінально-правова 

кваліфікація, як процесуальна діяльність, здійснюється в певних 
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процесуальних формах, об’єктивується назовні, фіксується в процесуальних 

документах. 

3. Кримінально-правова кваліфікація – це процес, який протікає в часі, 

складається з певних стадій та етапів. На початкових стадіях кваліфікації 

неможливо визначити, який саме вид кримінально-правової кваліфікації має 

місце. Результат такої кваліфікації – загальний висновок про злочинність чи 

незлочинність діяння, а результатами окремих видів кваліфікації є 

встановлення конкретного типу поведінки, передбаченої кримінальним 

законом.  

 

ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Кваліфікація – це частина процесу застосування кримінального закону. 

Отже, має вираження в наступному:  

- це офіційна діяльність, яку провадять уповноважені на те органи 

держави: органи дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду; 

- провадиться у відповідній процесуальній формі, її результати 

закріплюють в актах вказаних вище органів (постановах, обвинувальному 

висновку, вироку); 

- має обов’язкове значення, тягне за собою правові наслідки і для осіб, 

дії яких кваліфікують, і для самих державних органів. 

Обсяг поняття кримінально-правової кваліфікації визначають через 

його поділ – виділення видів. Основними видами, виділеними за підставами 

передбаченими КК (матеріально-правовими), є: кваліфікація злочинів; 

кваліфікація не-злочинів („кваліфікація суспільно небезпечних діянь, які не є 

злочинами‖). 

 

3. ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЇЇ 

РЕЗУЛЬТАТ  

 

Процес кримінально-правової кваліфікації 

Процес кримінально-правової кваліфікації характеризується тим, як 

вона розвивається в часі, з яких стадій та дрібніших етапів складається. 

Співвідношення стадій та етапів кваліфікації, їх послідовність такі: 

 

Таблиця 1. Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат 

СТАДІЯ ВИБОРУ ПРАВОВОЇ НОРМИ 

Етап впорядкування зібраних фактичних даних 

Етап висунення версій кваліфікації 

Етап розмежування складів діянь 

Етап виявлення правової норми (норм), яка підлягає застосуванню 

СТАДІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

МІЖ ОЗНАКАМИ ДІЯННЯ І НОРМОЮ 

Етап доведення наявності ознак складу злочину 
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Етап визначення стадії вчинення діяння 

Етап оцінки діяння, яке виконане спільно кількома особами 

Етап оцінки діяння, яке передбачене кількома нормами 

Етап оцінки суспільної небезпеки діяння 

Етап визначення наявності обставин, що усувають злочинність 

діяння 

СТАДІЯ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

Етап формулювання результатів кваліфікації 

Етап мотивування кваліфікації 

 

Результат кримінально-правової кваліфікації 

Кримінально-правова оцінка діяння може мати такі результати: 

1. Діяння є злочином: 

- закінченим, яке вчинив виконавець – передбачено певною нормою 

Особливої частини кримінального закону (наприклад, крадіжка вчинена 

виконавцем кваліфікується за відповідною частиною ст.185 КК); 

- готуванням до злочину або замахом на злочин – діяння, які 

кваліфікують посилаючись на відповідні частини ст.14 та 15 Загальної 

частини КК (наприклад, готування або замах на умисне вбивство 

кваліфікується відповідно до стадії вчинення злочину за ст.14 або 15 та 

відповідним (пунктом) частиною ст.115 КК); 

-  співучастю у злочині – діяння, які кваліфікують посилаючись на 

відповідні частини статей Загальної частини КК (наприклад, пособництво у 

зґвалтуванні неповнолітньої кваліфікується за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.152 КК); 

- має місце множинність злочинів, які кваліфікують за кількома 

статтями Особливої частини (у певних випадках – частинами статей; 

наприклад, особа раніше вчинила хуліганство та знищення чужого майна 

кваліфікується за відповідною частиною ст.296 та відповідною частиною 

ст.194 КК). 

2. Діяння не є злочином: 

- воно передбачено кримінальним законом, але у зв’язку з 

малозначністю (ч.2 ст.11 КК) не становить суспільної небезпеки (наприклад, 

давання хабара у сумі 10 гривень); 

- воно передбачено кримінальним законом, але вчинене у стані 

необхідної оборони, крайньої необхідності, при затриманні злочинця чи за 

інших обставин, що усувають злочинність вчиненого (наприклад, захист від 

нападу озброєної особи тобто в стані необхідної оборони і спричинення при 

цьому смерті нападаючому); 

- у скоєному відсутні ознаки будь-якого злочину, передбаченого 

кримінальним законом (наприклад, здійснення операції купівлі-продажу 

іноземної валюти фізичною особою без спеціального дозволу). 

Юридичне закріплення результатів кримінально-правової 

кваліфікації 
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Закріплення (фіксування) результатів кваліфікації в процесуальних 

документах включає у себе: 

1. Виклад фактичних обставин справи. Він полягає у формулюванні 

фактичного складу діяння. Тобто з усіх матеріалів кримінальної справи 

відбирають ті, які орган дізнання, слідчий, прокурор, суд вважають 

встановленими (процесуально доведеними). Зі встановлених у справі 

фактичних даних вибирають ті, які мають кримінально-правове значення, 

враховуються при її вирішенні, виступають фактичною підставою 

застосування правової норми. 

2. Складання формули кваліфікації, яка становить сукупність цифрових 

та буквених позначень, які вказують на статті (а також їх частини та пункти) 

Загальної та Особливої частин кримінального закону, за якими кваліфікують 

діяння (наприклад, умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів 

кваліфікуємо за п.6 ч.2 ст.115 КК). Значення формули кваліфікації полягає в 

тому, що з її допомогою можна стисло й точно послатися на кримінальний 

закон, скоротити обсяг процесуальних документів. 

Загальні вимоги до формули кваліфікації такі: 

1)  у ній має бути названо кримінальний закон, за яким кваліфікують 

діяння (у деяких випадках потрібно вказувати, що скоєне кваліфікують за 

КК України 1960 чи за КК 2001 року); 

2)  якщо законодавець поділив статтю на кілька частин або пунктів, 

слід вказувати структурну частину відповідної статті (наприклад, умисне 

вбивство двох або більше осіб кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 КК); 

3)  у разі потреби слід посилатися на статті Загальної частини КК 

(при кваліфікації незакінченого злочину (ч.2 ст.15) або злочину, вчиненого у 

співучасті (відповідна частина ст.27 КК)); 

4)  у формулі кваліфікації потрібно правильно розставити розділові 

знаки, записати її так, щоб уникнути неясності чи двозначності (наприклад, 

закінчений замах на грабіж вчинений з проникненням у житло 

кваліфікується за ч.2 ст.15, ч.3 ст.186 КК). 

3. Викладення формулювання звинувачення. Формулювання 

звинувачення – це словесне посилання на ті кримінально-правові норми, які 

відображено у формулі кваліфікації; юридичні формулювання, що 

відображають норми закону, у яких встановлено відповідальність за вчинене 

посягання. У цьому формулюванні словами відображають суть звинувачення, 

висунутого особі, тобто вказують, у вчиненні якого злочину (яких злочинів) 

її обвинувачено (У резолютивній частині постанови про притягнення особи 

як обвинуваченого вказується: наприклад, що громадянин А. своїми 

умисними діями вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.185 КК, тобто крадіжку 

чужого майна вчинену з проникненням у житло). 

Формулювання звинувачення дає змогу усунути певну неконкретність, 

яка може мати місце у формулі кваліфікації: 

- у ній вказують не всі альтернативні ознаки діяння, які передбачає 

відповідна стаття кримінального закону, а лише ті, які мають місце в 

конкретному випадку (наприклад, ч.2 ст.185 КК передбачає відповідальність 
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вчинення крадіжки повторно або за попередньою змовою групою осіб; в 

залежності від наявності чи відсутності у конкретному випадку цих ознак 

вказуємо одну з них або обидві); 

- при кваліфікації за частиною статті, яка передбачає найбільш тяжкий 

вид певного злочину, вказують і ті кваліфікуючі ознаки, які передбачають 

„попередні‖ частини цієї ж статті (наприклад, розбій вчинений за 

попередньою змовою групою осіб з проникненням у житло і поєднаний із 

заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; зазначені ознаки є кваліфікуючими 

у ч.2, 3 та 4 ст.187 КК; при кваліфікації дій особи у цьому випадку 

кваліфікуємо її лише за ч.4 ст.187 КК але з обов’язковим відображенням 

вищевказаних кваліфікуючих ознак у відповідному процесуальному 

документі). 

Формулювання звинувачення не замінює формули кваліфікації, їх 

використовують разом у великих за обсягом і важливих процесуальних 

документах: постанові про висунення обвинувачення, обвинувальному 

висновку, постанові про віддання до суду, вироку. 

 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Процес і результат кримінально-правової кваліфікації складається з  

наступних етапів:  

СТАДІЯ ВИБОРУ ПРАВОВОЇ НОРМИ 

 Етап впорядкування зібраних фактичних даних 

 Етап висунення версій кваліфікації 

 Етап розмежування складів діянь 

 Етап виявлення правової норми (норм), яка підлягає застосуванню 

СТАДІЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ОЗНАКАМИ 

ДІЯННЯ І НОРМОЮ 

 Етап доведення наявності ознак складу злочину 

 Етап визначення стадії вчинення діяння 

 Етап оцінки діяння, яке виконане спільно кількома особами 

 Етап оцінки діяння, яке передбачене кількома нормами 

 Етап оцінки суспільної небезпеки діяння 

 Етап визначення наявності обставин, що усувають злочинність 

діяння 

СТАДІЯ ЮРИДИЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 Етап формулювання результатів кваліфікації 

 Етап мотивування кваліфікації 
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4. СТРУКТУРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Об’єкт кримінально-правової кваліфікації 

Об’єктом кримінально-правової кваліфікації є те, на що спрямовано 

відповідну діяльність, яку оцінюють з погляду кримінального закону. 

Кримінально-правовій оцінці піддають не лише злочинні посягання, а й 

інші діяння, які чимось подібні до злочинів. До поля зору органів, які 

здійснюють кваліфікацію, останні входять тому, що мають низку ознак, 

спільних, зі злочинами. Вони можуть бути формально передбачені 

кримінальним законом; бути об’єктивно суспільно небезпечними у зв’язку із 

заподіянням істотної шкоди правоохоронюваним інтересам; 

характеризуватися умислом на заподіяння великої шкоди; вчинятися з 

мотивом чи метою, які характерні для злочинів. 

Узагальнено ж об’єктом кваліфікації можна назвати діяння, що 

підлягає кримінально-правовій оцінці. 

Суб’єкт кримінально-правової кваліфікації 

Суб’єкт кваліфікації – це той, хто здійснює кримінально-правову 

оцінку діяння. Для характеристики таких суб’єктів важливим є те, що: 

- ними є не окремі особи – працівники правоохоронних органів, судів, а 

самі такі органи; 

- перелік органів, які здійснюють кримінально-правову кваліфікацію, 

вичерпний. Ними є органи дізнання, досудового слідства, прокуратури, а 

також суди; 

- остаточну кваліфікацію здійснюють лише судові органи. 

Усі інші особи, органи здійснюють не кваліфікацію (яка передбачає 

обов’язковість, процесуальне закріплення), а кримінально-правове 

оцінювання. 

У літературі часто поділять кваліфікацію на офіційну та неофіційну. 

Під останньою розуміють кримінально-правову оцінку діяння, яку 

здійснюють особи, не уповноважені на те законом (потерпілі, науковці, 

студенти, журналісти). Вони справді можуть оцінювати ті чи інші діяння 

(реальні злочини, описані в умовах задач, зображені в художніх творах тощо) 

на предмет того, чи є вони злочином і яким саме. Однак враховуючи, що така 

діяльність не має жодної з вказаних вище рис, її не можна вважати 

кримінально-правовою кваліфікацією, навіть неофіційною. Водночас, чинне 

законодавство передбачає чимало випадків, коли на окремих громадян 

покладено обов’язок проводити кримінально-правову оцінку чи то власної 

поведінки, чи то діянь інших осіб. 

Окремі громадяни як суб’єкти кримінально-правової оцінки 

Окремі громадяни можуть здійснювати лише розумову, мислительну 

оцінку скоєного. Таку оцінку власної поведінки або ж поведінки інших осіб 

здійснюють у зв’язку з: 

1) використанням низки обставин, що виключають злочинність діяння 

– реалізацією свого права на необхідну оборону, затримання злочинця, 

виконанням наказу тощо; 
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2) приховуванням злочинів; 

3) реалізацією права на порушення кримінального переслідування у 

справах приватного обвинувачення; 

4) участю в кримінальному процесі в ролі захисника, обвинуваченого 

(підозрюваного, підсудного), потерпілого чи його представника; 

5) залученням до справи фахівців у галузі права (як спеціалістів чи 

експертів). 

Звісно, оцінювати з позицій КК власні або діяння інших осіб можуть 

будь-які особи: студенти, які вивчають право, журналісти, окремі громадяни. 

Така оцінка не лише не тягне жодних правових наслідків, її не мають 

аналізувати органи, які здійснюють офіційну кримінально-правову 

кваліфікацію. 

 

Зміст кримінально-правової кваліфікації 

Зміст кваліфікації є оцінка скоєного з погляду кримінального закону як 

злочину чи незлочинної поведінки. Для цього здійснюють вибір 

кримінально-правової норми (норм), яка передбачає певне діяння, доводять, 

що застосуванню в конкретному випадку підлягає саме ця норма (ці норми), 

юридично оформляють та закріплюють висновок про оцінку скоєного. Звідси 

випливає: 

1. Кримінально-правова кваліфікація є частиною всієї правової 

кваліфікації. Кожне діяння, стосовно якого здійснюють кримінально-правову 

кваліфікацію, оцінюють з позицій не лише кримінального закону, а й 

нормативних актів інших галузей права. Висновок про відсутність у 

скоєному ознак злочину може тягнути за собою подальшу оцінку скоєного як 

діяння, що перебуває поза межами правового регулювання; як правомірного 

вчинку; як правопорушення, відповідальність за яке передбачено нормами 

інших галузей права. 

2. Кримінально-правова кваліфікація не полягає лише у кваліфікації 

злочину. Про те, що скоєне може бути кваліфіковано саме як злочин, можна 

стверджувати лише після закінчення другої стадії процесу кваліфікації, коли 

буде доведено наявність ознак складу конкретного злочину. 

 

ВИСНОВОК ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Об’єктом кримінально-правової кваліфікації є те, на що спрямовано 

відповідну діяльність, яку оцінюють з погляду кримінального закону. 

Суб’єкт кваліфікації – це той, хто здійснює кримінально-правову 

оцінку діяння. 

Зміст кваліфікації є оцінка скоєного з погляду кримінального закону як 

злочину чи незлочинної поведінки. Кримінально-правова кваліфікація є 

частиною всієї правової кваліфікації.  
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5. ЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

Поняття правильної кримінально-правової кваліфікації 

Кримінально-правову кваліфікацію слід вважати правильною тоді, коли 

її здійснено на підставі повного, всебічного й об’єктивного дослідження 

фактичних обставин справи й застосування кримінального закону відповідно 

до загальновизнаних принципів кваліфікації. 

Існує презумпція правильності кваліфікації, яка ґрунтується на 

припущенні, що працівники правоохоронних органів знають кримінальний 

закон та правила його застосування, дотримуються вимог кримінально-

процесуального законодавства при дослідженні фактичних обставин справи, 

виконують свої повноваження добросовісно. 

Значення (роль) кримінально-правової кваліфікації можна 

охарактеризувати вказавши на ті питання, вирішення яких зумовлено 

проведеною кваліфікацією. 

Питання матеріального кримінального права, вирішення яких 

зумовлено правильною кваліфікацією 

Правильна кримінально-правова кваліфікація: 

1) є передумовою оцінки характеру і ступеня суспільної небезпеки 

вчиненого посягання; 

2) пов’язана з визначенням ступеня тяжкості вчиненого злочину; 

3) є запорукою успішного розв’язання питання про відповідальність за 

причетність до злочину; 

4) зумовлює вирішення питань, пов’язаних зі звільненням від 

кримінальної відповідальності; 

5) лежить в основі призначення справедливого покарання; 

6) відіграє свою роль під час звільнення від кримінального покарання; 

7) пов’язана з визначенням віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, та застосуванням примусових заходів виховного характеру. 

Процесуальні питання, пов’язані з кримінально-правовою 

кваліфікацією 

Процесуальне значення правильної кримінально-правової кваліфікації 

полягає в тому, що: 

1) порушення кримінальної справи фіксує, що існують відповідні 

кримінально-правові відносини, а кваліфікація діяння як злочину (яка набула 

законної сили) означає спростування презумпції невинуватості; 

2) після відповідної кваліфікації діяння виникає право на захист; 

3) з урахуванням кваліфікації скоєного визначаються види заходів 

процесуального примусу, які може бути застосовано під час розслідування та 

судового розгляду; 

4) є запорукою процесуальної „стійкості‖ прийнятих рішень та 

документів, які їх закріплюють; 

5) вона служить забезпеченню прав та законних інтересів потерпілого; 

6) кримінально-правова кваліфікація впливає на визначення форми 
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досудового розслідування кримінальної справи; 

7) від кваліфікації залежить визначення підсудності. 

Криміналістичне значення правильної кримінально-правової 

кваліфікації 

Кваліфікацію діяння як злочину певного виду враховують і при 

вирішенні низки криміналістичних питань: 

1) методику розслідування злочинів будують залежно від того, який це 

злочин – яка його кваліфікація за статтями Особливої частини кримінального 

закону; 

2) кримінально-правова кваліфікація визначає і тактику проведення 

окремих слідчих дій. 

Правова кваліфікація і кримінологічні питання 

Кримінально-правова кваліфікація пов’язана з вирішенням багатьох 

кримінологічних питань: 

1) вона служить базою для організації кримінально-правової статистики 

та планування заходів опору злочинності; 

2) від точної кваліфікації прямо залежить виховний і 

попереджувальний вплив попереднього розслідування і судового розгляду. 

 

ВИСНОК ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

Значення (роль) кримінально-правової кваліфікації можна 

охарактеризувати вказавши на ті питання, вирішення яких зумовлено 

проведеною кваліфікацією: питання матеріального кримінального права, 

вирішення яких зумовлено правильною кваліфікацією або процесуальні 

питання, пов’язані з кримінально-правовою кваліфікацією.  

Кваліфікацію діяння як злочину певного виду враховують і при 

вирішенні низки криміналістичних питань: 

 методику розслідування злочинів будують залежно від того, який це 

злочин – яка його кваліфікація за статтями Особливої частини кримінального 

закону; 

 кримінально-правова кваліфікація визначає і тактику проведення 

окремих слідчих дій. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Кримінально-правова кваліфікація – це оцінка діяння, яке заподіяло чи 

могло заподіяти істотну шкоду та характеризується рисами кримінальної 

протиправності, що полягає у визначенні того, яка стаття (частина, пункт 

статті) кримінального закону передбачає це діяння. 

Кваліфікація злочинів – це результат кримінально-правової оцінки 

діяння органами дізнання, попереднього розслідування, прокуратури і суду 

внаслідок чого констатовано, що скоєне є злочином, визначено норму(и) 

кримінального закону, яка (і) передбачає (ють) відповідальність за скоєне, 

встановлено відповідність між юридично значущими ознаками посягання і 

ознаками злочину, передбаченими законом, та процесуально закріплено 

висновок про наявність такої відповідності. 
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Загальні вимоги до формули кваліфікації такі: 

1)  у ній має бути названо кримінальний закон, за яким кваліфікують 

діяння (у деяких випадках потрібно вказувати, що скоєне кваліфікують за КК 

України 1960 чи за КК 2001 року); 

2)  якщо законодавець поділив статтю на кілька частин або пунктів, 

слід вказувати структурну частину відповідної статті (наприклад, умисне 

вбивство двох або більше осіб кваліфікується за п.1 ч.2 ст.115 КК); 

3)  у разі потреби слід посилатися на статті Загальної частини КК (при 

кваліфікації незакінченого злочину (ч.2 ст.15) або злочину, вчиненого у 

співучасті (відповідна частина ст.27 КК)); 

4)  у формулі кваліфікації потрібно правильно розставити розділові 

знаки, записати її так, щоб уникнути неясності чи двозначності (наприклад, 

закінчений замах на грабіж вчинений з проникненням у житло кваліфікується 

за ч.2 ст.15, ч.3 ст.186 КК). 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Поняття кримінально-правової кваліфікації. 

2. Походження та значення терміна „кримінально-правова 

кваліфікація‖. 

3. Процес кримінально-правової кваліфікації та її результат. 

4. Структура кримінально-правової кваліфікації. 

5. Окремі громадяни як суб’єкти кримінально-правової оцінки. 

6. Зміст кримінально-правової кваліфікації. 

7. Значення правильної кримінально-правової кваліфікації. 

8. Поняття правильної кримінально-правової кваліфікації. 

9. Питання матеріального кримінального права, вирішення яких 

зумовлено правильною кваліфікацією. 

10. Процесуальні питання, пов’язані з кримінально-правовою 

кваліфікацією. 

11. Криміналістичне значення правильної кримінально-правової 

кваліфікації. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття поняття і видів кримінально-правової 

кваліфікації, з’ясування підстав кваліфікації злочинів, визначення поняття та 

видів принципів кримінально-правової кваліфікації, а також характеристика 

окремих принципів кваліфікації злочинів та вирішення дискусійних проблем 

щодо підстав та принципів кримінально-правової кваліфікації. 

 

ВСТУП 

Навчальні плани майже усіх вищих закладів освіти, які готують 

фахівців за спеціальністю „Правознавство‖, передбачають вивчення 

спеціальних курсів, присвячених теоретичним основам кваліфікації злочинів. 

Такі курси мають різні назви, на їх вивчення відводять неоднакову кількість 

годин, відрізняються форми звітності. Але головний їх зміст збігається – 

вони присвячені теоретичним та практично-прикладним проблемам, які 

виникають у зв’язку з кримінально-правовою оцінкою діянь, які заподіюють 

чи можуть заподіяти істотну шкоду і принаймні формально передбачені 

кримінальним законом. 

Водночас, вивчення спецкурсів, про які йдеться, пов’язано з низкою 

труднощів, які виникають через те, що: 

- чинне законодавство, по суті, не містить положень, які б 

регламентували порядок застосування кримінально-правових норм, зокрема 

й щодо кваліфікації. На відміну від правил призначення покарання правила 

кваліфікації не закріплено в законі, вони існують лише як теоретичні 

положення чи звичаєві норми, вироблені практикою; 

- роз’яснення Верховного Суду України з питань кваліфікації окремих 

видів злочинів у багатьох випадках суперечливі; 

- у теорії кримінального права відповідні положення висвітлено 

неоднозначно, багато актуальних питань у спеціальній літературі взагалі не 

розглянуто; 

- навчальний процес у цій частині не забезпечено підручниками чи 

навчальними посібниками, курсанти приречені вести пошук матеріалу в 
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багатьох розрізнених і неузгоджених між собою статтях, текстах виступів на 

конференціях, фрагментах монографій. 

До того ж, у теорії та на практиці до останнього часу було прийнято 

вести мову лише про кваліфікацію злочинів, інші ж аспекти кримінально-

правової кваліфікації залишаються поза увагою правників. Одним із 

наслідків цього є фактичне збереження неодноразово засудженого 

обвинувального ухилу і в теоретичному дослідженні, і в практичній 

діяльності, інакше кажучи, діяв, а почасти і продовжує діяти підхід, згідно з 

яким будь-яке діяння, яке оцінювали з позицій кримінального закону, апріорі 

вважали злочином. 

Спеціальний курс „Теоретичні основи кваліфікації злочинів‖ має своїм 

завданням сформувати у курсантів глибокі теоретичні і практичні знання 

щодо використання їх у професійній діяльності співробітників органів 

внутрішніх справ та інших судових і правоохоронних органів. 

Курс завершує вивчення матеріального кримінального права України і 

покликаний забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань 

курсантів із Загальної та Особливої частин кримінального права, привити їм 

самостійні навички кваліфікації злочинів, підготувати до практичного 

застосування кримінального законодавства. 

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у курсантів поважного 

ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу 

захисту людини, її прав та свобод, проголошених Конституцією України, 

інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. 

В умовах дії нового Кримінального кодексу України зазначений 

спеціальний курс покликаний також поєднати знання курсантів, одержані за 

час попереднього навчання, з новими законодавчими положеннями. 

Метою спеціального курсу є: 1) поглиблене знання законодавчих та 

теоретичних проблем, пов'язаних з теорією кваліфікації злочинів, 

кваліфікації попередньої злочинної діяльності, множинності злочинів, 

злочинів, вчинених у співучасті; 2) детальне вивчення роз'яснень Пленуму 

Верховного Суду України з вказаних проблем та судової практики; 3) вміння 

тлумачення кримінального закону та положень постанов Пленуму 

Верховного Суду України; 4) вироблення вміння правильної кваліфікації та 

відмежування злочинів. 

У праві під кваліфікацією зазвичай розуміють оцінку діяння з погляду 

нормативно-правових актів, визначення того, під яку правову норму 

„підпадає‖ діяння. Кримінально-правова кваліфікація характерна тим, що: 

1) оцінюють не будь-яку поведінку особи, а ту, яка хоч чимось нагадує 

злочин – діяння, передбачене КК; 

2) оцінку здійснюють на підставі норм, викладених у КК. 

Термін „кримінально-правова кваліфікація‖ має кілька значень і 

позначає: 

- процесуальну діяльність уповноважених на те державних органів 

щодо оцінки, встановлення юридичної природи вчиненого посягання; 

- результат такої діяльності, який виражено у визначенні статті (її 
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частини чи пункту) кримінального закону, які передбачають відповідальність 

за скоєне; 

- оцінку скоєного з погляду держави, не лише юридичну, але й 

суспільно-політичну оцінку посягання як злочину; 

- логічну діяльність щодо встановлення відповідності (тотожності) між 

фактичними і юридичними ознаками посягання, сукупність процесів, які 

здійснюються відповідно до законів формальної логіки; 

- процес мислення, що відбувається у свідомості особи відповідно до 

законів психології. 

 

1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПІДСТАВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Поняття підстав та передумов кримінально-правової кваліфікації 

Підстави кримінально-правової кваліфікації – це правові явища, 

виходячи з яких здійснюють кримінально-правову оцінку діяння, те, що 

лежить у її основі. Кваліфікацію діяння можна здійснювати лише маючи для 

цього відповідні підстави. Причому вони мають бути вже на момент початку 

діяльності з кримінально-правової оцінки вчиненого діяння і під час її 

проведення залишатися незмінними. 

Передумови кваліфікації – це те, що передує кваліфікації, це діяльність, 

яка власне приводить до виникнення її підстав. Ними є: 

1) збір і аналіз доказів у справі та встановлення фактичних обставин 

справи; 

2) аналіз кримінально-правових норм, які може бути застосовано до 

конкретного випадку, встановлення їх змісту, тлумачення, визначення меж 

чинності. 

Відмінність між підставами кваліфікації та її передумовами полягає в 

тому, що: 

- по-перше, підстави кваліфікації – це ті обставини, які в часі мають 

існувати на момент початку процесу кваліфікації, а передумови 

здійснюються до її початку; 

- по-друге, передумови кваліфікації створюються під час 

процесуальної діяльності, регламентованої нормами КПК (збір, перевірка та 

оцінка доказів), яка зовні об’єктивована, протікає в установлених законом 

формах, а також виникають під час операцій з правовими нормами, які 

значною мірою є формалізованими. Операції ж з підставами кваліфікації 

здійснюються лише під час мислительних процесів; 

- по-третє, передумови кваліфікації полягають у дослідженні широкого 

кола фактичних і юридичних явищ, які можуть стосуватися або ж не 

стосуватися певного випадку, а підстави кваліфікації – це лише ті факти, які 

прямо стосуються оцінки конкретного діяння. 

Види підстав кримінально-правової кваліфікації 
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Фактичною підставою кваліфікації виступає не саме вчинене діяння, а 

інформація про нього, яка стала відома відповідним органам і яку вони 

здобули в законному порядку. 

Юридичною підставою кваліфікації слід визнати кримінально-правову 

норму, яка передбачає узагальнені, типові ознаки злочинного діяння, 

виступає більшою посилкою силогізму, який складається під час кваліфікації. 

Основні і додаткові юридичні підстави кримінально-правової 

кваліфікації 

Основною юридичною підставою кваліфікації виступає правова норма, 

яка регламентує діяння, що оцінюють. Однак у нормі права законодавець 

часто не може вичерпно описати всі ознаки юридичного складу (наприклад, у 

випадку застосування бланкетних норм за умов безпосереднього відсилання 

до комплексу неправових норм, використанні оціночних понять). Тоді 

застосовують додаткові підстави кваліфікації, якими є: 

1) інші кримінально-правові норми (інші стосовно тих норм, за якими 

кваліфікують діяння) у разі: 

- якщо на них прямо вказує відсильна диспозиція (наприклад, 

диспозиція ст.122 КК, що визначає середньої тяжкості тілесне ушкодження; 

- коли в іншій нормі витлумачено зміст понять, які використано в 

„основній‖ нормі; 

2) нормативні акти інших галузей права, до яких відсилають бланкетні 

норми кримінального закону або які застосовують у порядку субсидіарного 

застосування правових норм; 

3) норми моралі, звичаї, правові принципи, загальні уявлення про право 

(при з’ясуванні змісту оціночних понять, які використано в диспозиціях 

статей КК); 

4) прецедент (насамперед це правові позиції Верховного Суду 

України); 

5) акти офіційного тлумачення кримінального закону (які дають змогу 

запровадити однакове в межах держави розуміння правових норм, усунути 

виявлені в них неточності). 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Підстави кримінально-правової кваліфікації – це правові явища, 

виходячи з яких здійснюють кримінально-правову оцінку діяння, те, що 

лежить у її основі. 

Фактичною підставою кваліфікації виступає не саме вчинене діяння, а 

інформація про нього, яка стала відома відповідним органам і яку вони 

здобули в законному порядку. 

Юридичною підставою кваліфікації слід визнати кримінально-правову 

норму, яка передбачає узагальнені, типові ознаки злочинного діяння, 

виступає більшою посилкою силогізму, який складається під час кваліфікації. 

Основною юридичною підставою кваліфікації виступає правова норма, 

яка регламентує діяння, що оцінюють. 
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2. ФАКТИЧНА ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Значення встановлення фактичних обставин справи для 

кваліфікації діяння 

Встановлення фактичних обставин справи – це процесуальна, доказова 

діяльність. Вона безпосередньо стосується і кримінально-правової 

кваліфікації, оскільки виступає її передумовою. Встановлення фактичних 

обставин справи є не самоціллю, а підпорядковано насамперед меті 

кваліфікації діяння. 

У часі встановлення фактичних обставин справи передує кваліфікації. 

Кваліфікацію здійснюють стосовно вже встановлених фактичних обставин. 

Однак, встановлюючи фактичні обставини справи, особа, яка проводить 

дізнання, слідчий, прокурор, суддя неодмінно „примірюють‖ їх до норм 

матеріального кримінального права, до можливої кримінально-правової 

кваліфікації. 

Фактичні обставини справи, які враховують при кваліфікації 

При кваліфікації враховують лише ті фактичні обставини, які 

відповідають обов’язковим ознакам певного складу злочину. Перелік же 

обов’язкових ознак можна встановити на підставі аналізу кримінально-

правової статті Особливої частини, яка підлягає застосуванню. Доказуванню 

обов’язково підлягають ті фактичні ознаки злочину, які прямо вказано в 

диспозиції статті Особливої частини. Лише такі ознаки мають кваліфікаційне 

значення, лише від їх наявності залежить можливість застосування певної 

кримінально-правової норми. Сукупність таких фактів становить так званий 

фактичний склад. 

Наявність же ознак, які в диспозиції статті Особливої частини прямо не 

вказано, презюмують. 

Кваліфікацію можна проводити лише тоді, коли встановлено всі 

обов’язкові фактичні обставини справи, коли фактичний склад є повним. Це 

передбачає наявність ознак, які характеризують кожний з елементів 

посягання – об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону. 

Неповнота встановлення фактичного складу може або взагалі унеможливити 

юридичну оцінку скоєного, або ж тягне за собою неправильну кваліфікацію. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Встановлення фактичних обставин справи – це процесуальна, доказова 

діяльність. Вона безпосередньо стосується і кримінально-правової 

кваліфікації, оскільки виступає її передумовою. 

Кваліфікацію здійснюють стосовно вже встановлених фактичних 

обставин. 

При кваліфікації враховують лише ті фактичні обставини, які 

відповідають обов’язковим ознакам певного складу злочину. Перелік же 

обов’язкових ознак можна встановити на підставі аналізу кримінально-

правової статті Особливої частини, яка підлягає застосуванню. 
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3. НОРМАТИВНА ПІДСТАВА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Значення кримінального закону для кримінально-правової 

кваліфікації 

Єдиною основною нормативною підставою кримінально-правової 

кваліфікації є кримінальний закон. Лише там є вичерпний перелік діянь, що 

визнано злочинами, та підстав для визнання діяння, формально 

передбаченого кримінальним законом, незлочинним. Виключно законом 

може бути заповнено прогалини в кримінально-правовій регламентації 

суспільних відносин. 

Під час кваліфікації відбувається зіставлення ознак конкретного діяння 

і конкретної статті кримінального закону. Тому підставою кваліфікації є 

певна стаття або кілька статей, якщо скоєне повністю не охоплює жодна з 

них. Але передумовою кваліфікації є аналіз всього чинного законодавства. 

Під час такого аналізу обґрунтовують, що всі інші статті, крім однієї чи 

кількох, не поширюються на певний випадок, або ж що жодну з них не 

можна застосовувати. 

Види норм, які застосовують при кваліфікації 

При кримінально-правовій кваліфікації: 

1) заборонювальні норми та відповідні статті КК застосовують 

неодмінно; 

2) роз’яснювальні (дефінітивні) норми самі собою не застосовують; 

3) виняткові (обмежувальні) норми застосовують при кваліфікації лише 

тих діянь, на які вони поширюються. Причому спочатку слід встановити чи є 

підстави для кваліфікації діяння за відповідною заборонювальною нормою, а 

потім – що скоєне підпадає під дію відповідної виняткової норми; 

4) стимулювальні норми кримінального права є підставою для 

остаточної кримінально-правової оцінки діяння, якщо спочатку встановлено, 

що це діяння охоплює відповідна заборонювальна норма. 

Статті кримінального закону, які використовують при 

кваліфікації 

При кваліфікації посилаються на: 

1) статті Особливої частини КК, які містять забороню вальні норми (в 

усіх випадках), стимулювальні норми та виняткові норми; 

2) статті Загальної частини КК, які передбачають умови 

відповідальності за готування, замах на злочин, вказують на вид 

співучасника та форму співучасті (якщо відповідні обставини не відображено 

в статтях Особливої частини, за якими кваліфікують діяння). 

Використання санкції статті Особливої частини для кваліфікації 

3а загальним правилом при кваліфікації не звертаються до санкцій 

санкції статей Особливої частини КК. 

Санкції статті Особливої частини КК при кваліфікації враховують 

коли: 

1) у санкції вказано ознаки злочину; 
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2) вид покарання дає змогу визначити зміст ознак, названих у 

диспозиції статті; 

3) порівняння розмірів та видів покарання дає можливість визначити, 

чи потрібна кваліфікація скоєного за сукупністю; 

4) санкція дає змогу провести розмежування складів злочинів. 

Звернення при кваліфікації до нормативно-правових актів інших 

галузей 

Таке звернення має місце: 

1) при кваліфікації за статтями КК з бланкетними диспозиціями; 

2) у порядку субсидіарного застосування правових норм. 

Значення практики для кримінально-правової кваліфікації 

Використання положень практики у сфері кримінально-правової 

кваліфікації має підпорядковуватися певним правилам: 

1. Жодне рішення, яке приймають вирішуючи конкретні справи, не має 

суперечити закону, узагальнювальні практичні рекомендації мають 

відповідати чинному законодавству. 

2. Практика вищих інстанцій є орієнтиром для органів нижчого рівня. 

3. Правозастосовні органи „зв’язані‖ власними рішеннями, тобто в 

аналогічних ситуаціях вони мають ухвалювати однотипні рішення. 

4. Існує зворотний зв’язок між правозастосовною практикою і 

правотворчістю, практика відіграє конструктивну роль у вдосконаленні та 

оновленні законодавства – виявлені недоліки правових норм під час їх 

застосування, прогалини в праві законодавець має усувати. 

5. Пріоритет мають положення практики відповідно санкціонованої та 

опублікованої. 

Значення прецеденту для кримінально-правової кваліфікації 

Прецедент має бути орієнтиром для розв’язання інших справ за таких 

умов: 

1) попередню кваліфікацію не змінено і не скасовано; 

2) фактичні обставини обох справ аналогічні; 

3) не змінився кримінальний закон та інші нормативні акти, які є 

додатковими підставами кваліфікації; 

4) не запроваджено нові правила застосування правових норм. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Єдиною основною нормативною підставою кримінально-правової 

кваліфікації є кримінальний закон. Лише там є вичерпний перелік діянь, що 

визнано злочинами, та підстав для визнання діяння, формально 

передбаченого кримінальним законом, незлочинним. Виключно законом 

може бути заповнено прогалини в кримінально-правовій регламентації 

суспільних відносин. 

Підставою кваліфікації є певна стаття або кілька статей, якщо скоєне 

повністю не охоплює жодна з них. 

 



 37 

4. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Класифікація правил кримінально-правової кваліфікації 

Правила кримінально-правової кваліфікації за рівнем їх узагальнення 

можна класифікувати на: 

1) загальні – поширюються на кримінально-правову оцінку будь-якого 

діяння; 

2) типові – стосуються кваліфікації певних типів злочинних діянь 

(попередньої злочинної діяльності, злочинів, вчинених у співучасті, 

повторних злочинів тощо); 

3) конкретні – застосовують при кваліфікації окремих видів злочинів 

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

В основу цих правил покладено положення першого виду, вони 

визначають зміст і типових, і конкретних правил кваліфікації, за своїм 

значенням є її принципами. 

Ознаки принципів кримінально-правової кваліфікації 

Принципи кримінально-правової кваліфікації характеризуються такими 

ознаками: 

1) є найбільш загальними правилами кваліфікації (оскільки їх 

застосовують при кримінально-правовій кваліфікації усіх діянь); 

2) мають системний характер (вони несуперечливі, узгоджені між 

собою, можливі суперечності між ними усувають звертаючись до того 

принципу, який є головним у цій системі. 

3) науково обґрунтовані – відображають об’єктивні закономірності 

функціонування права; мають свою основу в інших правових категоріях; 

вільні від ідеологій. 

4) стабільні – відповідні положення витримали перевірку часом, 

апробовані під час теоретичних пошуків та в практиці правозастосування. Їх 

не можна змінити вольовим шляхом у зв’язку з потребами сьогодення. 

5) їх застосовують свідомо. 

Враховуючи викладені вище положення, можна запропонувати таке 

формулювання: принципи кримінально-правової кваліфікації – це система 

науково обґрунтованих, стабільних і таких, які застосовують свідомо, 

найбільш загальних правил, на підставі яких вибирають кримінально-правову 

норму, яка передбачає скоєне діяння, доводять, що потрібно застосувати саме 

цю норму, і процесуально закріплюють висновок, що діяння охоплює саме 

обрана норма. 

Види принципів кримінально-правової кваліфікації 

Відповідні принципи не закріплено в законі, тому їх види, систему та 

зміст розкриває лише теорія кримінального права. Є підстави стверджувати, 

що кримінально-правову кваліфікацію слід здійснювати дотримуючись таких 

принципів: 

1) законність; 

2) офіційність; 
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3) об’єктивність; 

4) точність; 

5) індивідуальність; 

6) повнота; 

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

8) недопустимість подвійного інкримінування; 

9) стабільність. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Принципи кримінально-правової кваліфікації – це система науково 

обґрунтованих, стабільних і таких, які застосовують свідомо, найбільш 

загальних правил, на підставі яких вибирають кримінально-правову норму, 

яка передбачає скоєне діяння, доводять, що потрібно застосувати саме цю 

норму, і процесуально закріплюють висновок, що діяння охоплює саме 

обрана норма. 

Виділяють наступні принципи кримінально-правової кваліфікації:  

 законність; 

 офіційність; 

 об’єктивність; 

 точність; 

 індивідуальність; 

 повнота; 

 вирішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікують; 

 недопустимість подвійного інкримінування; 

 стабільність. 

 

5. ХАРАКТЕРИТСИКА ОЕРКМИХ ПРИНЦИПІВ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

Принцип законності кримінально-правової кваліфікації 

Найбільше дія цього принципу виявляється в таких положеннях: 

1) кваліфікація злочинів має бути однаковою на всій території держави; 

2) має забезпечуватися однакова правова оцінка діянь усіх 

однойменних суб’єктів, незалежно від їх соціальних, демографічних та інших 

ознак; 

3) законність кваліфікації має бути забезпечено в діяльності всіх 

правоохоронних та судових органів, незалежно від їх рівня; 

4) фактичною підставою кваліфікації можуть бути лише дані, отримані 

відповідно до вимог кримінально-процесуального закону; 

5) при кваліфікації має місце пріоритет диспозиції над санкцією 

кримінально-правової норми (слід виходити з ознак діяння, які закріплено в 

диспозиції статті Особливої частини, а не з санкції – можливого покарання); 

6) неприпустимою є кваліфікація за аналогією, тобто за статтею КК, яка 

прямо не передбачає скоєне посягання. 
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Утвердження принципу законності сприяло б закріпленню в самому 

кримінальному законі правил кваліфікації злочинів (аналогічно тому, як у КК 

регламентовано правила призначення покарання). 

Офіційність кримінально-правової кваліфікації 

Офіційність кримінально-правової кваліфікації означає, що цю 

діяльність провадять публічно й офіційно через створений державою 

механізм правозастосування. Такий механізм стосовно кримінально-правової 

кваліфікації містить: 

1. Встановлення переліку органів, які здійснюють кримінально-правову 

кваліфікацію: 

- вичерпно, заздалегідь і для невизначеного кола діянь, які може бути 

вчинено; 

- не може бути створено надзвичайні юрисдикційні органи для 

розслідування і розгляду окремих казусів; 

- точне визначення компетенції кожного з органів, які уповноважені на 

здійснення кваліфікації; 

- ієрархічна побудова системи органів, які здійснюють кримінально-

правову кваліфікацію, що включає в себе контроль вищих органів за 

кваліфікацією, яку здійснюють нижчі; можливість її скасування чи зміни, 

можливість прийняття вищим органом до свого переведення справи, яка 

перебувала на вирішенні в нижчого органу; 

- законодавець не має встановлювати правові норми, які б прямо чи 

опосередковано передбачали необхідність кримінально-правової оцінки 

окремими громадянами чи то своїх дій, чи дій інших осіб. 

2. Закріплення обов’язковості проведення і результатів кримінально-

правової кваліфікації: 

- ініціатива кваліфікації скоєного має належати відповідним 

державним органам (крім справ про злочини приватного обвинувачення, які 

перелічені в ч.ч.1, 2 ст.27 КПК); 

- кримінально-правову кваліфікацію діяння мають здійснювати 

уповноважені на те органи безумовно й неодмінно. 

3. Встановлення процесуальної форми, у якій мають проводити 

кримінально-правову кваліфікацію, зокрема: 

- визначення видів документів, у яких має бути викладено 

кваліфікацію; 

- реквізити, відсутність яких позбавляє документ, а отже і викладену в 

ньому кваліфікацію, юридичної сили; 

- набуття чинності процесуальними документами, порядок внесення до 

них змін чи скасування; 

- закріплення обов’язковості чинних процесуальних документів. 

Об’єктивність кримінально-правової кваліфікації 

Об’єктивність кримінально-правової кваліфікації передбачає: 

1) усунення чи мінімізацію суб’єктивних уподобань, настроїв, 

приналежності до певної соціальної групи, нації, тих чи інших 

мікроколективів осіб, які проводять кваліфікацію; 
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2) використання під час кваліфікації об’єктивно встановлених 

фактичних підстав 

3)  (встановлених у процесуальному порядку обставин справи, а не 

власних здогадів, припущень, уподобань); 

4) необхідність керуватися кримінальним законом, актами його 

офіційного тлумачення, а не власною суб’єктивною оцінкою скоєного та 

розумінням закону, уявленнями про оцінку скоєного потерпілим чи іншими 

особами. 

Точність кримінально-правової кваліфікації 

Точність кримінального закону, диференціація відповідальності має 

виливатися і в точність кримінально-правової кваліфікації, яка виражається у 

двох аспектах: 

1. Конкретність кваліфікації, яка має виявлятися в низці положень. 

Вони стосуються чіткості посилань на: 

- кримінальний закон, який передбачає діяння, що кваліфікують (з 

урахуванням змін у КК); 

- статті Загальної частини (зокрема, посилання на частини статей); 

- статті Особливої частини (особливо ті, які містять альтернативні 

ознаки, мають бланкетні диспозиції). 

2. Безумовність досягнення точності кримінально-правової кваліфікації 

(точності кваліфікації слід досягати незалежно від того, чи впливає це на 

вирішення якогось конкретного питання). 

Індивідуальність кримінально-правової кваліфікації 

Індивідуальність кваліфікації має різноманітні вияви: 

1) вона стосується оцінки кожного злочину окремо, самостійно; 

2) кримінально-правова оцінка діяння кожної особи стосується лише її 

самої. Тобто кваліфікація має персональний характер; 

3) кримінально-правову кваліфікацію здійснює відповідна посадова 

особа одноосібно, навіть якщо вона виступає від імені чи у складі 

колегіального органу. 

Принцип повноти кваліфікації 

Під повнотою кваліфікації слід розуміти її закінченість та вичерпність. 

Повнота кваліфікації має поєднуватися з іншими принципами 

кримінально-правової кваліфікації. Зокрема, прагнення повноти кваліфікації 

не має вести до того, що одні й ті ж діяння враховують при кваліфікації 

кілька разів. 

Кваліфікація буде повною, якщо: 

1) кримінально-правову оцінку отримали всі діяння, які вчинила особа 

(зокрема, якщо одна особа виконувала функції співучасника кількох видів; 

при кваліфікації множинності злочинів; вчиненні посягань, які містять кілька 

кваліфікуючих ознак); 

2) при її здійсненні використано всі чинні правові норми (вибір тих, які 

має бути застосовано в конкретному випадку, проводять враховуючи правила 

про конкуренцію норм, колізію між ними, дію кримінального закону в часі); 

3) вона досягла того ступеня досконалості, коли її вже не можна 
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доповнити, уточнити, змінити. Цього досягають застосовуючи при її 

проведенні всі чинні і такі, що стосуються цього випадку, правила 

кримінально-правової оцінки діяння: писані і неписані, загальні і ті, що 

стосуються окремих видів злочинної діяльності чи окремих злочинів. 

Вирішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікують 

Чинне кримінальне законодавство не дає змоги однозначно 

кваліфікувати цілу низку типових ситуацій. У таких випадках слід 

застосовувати принцип, відповідно до якого спірні питання кримінально-

правової кваліфікації потрібно вирішувати на користь громадянина, дії якого 

оцінюють. 

Недопустимість подвійного інкримінування 

Стосовно кримінально-правової кваліфікації цей принцип означає: 

1) посягання не можна кваліфікувати за статтею Особливої частини КК, 

якщо інша стаття, серед інкримінованих особі, повністю охоплює скоєне 

(ухилення від сплати податків є різновидом зловживання владою або 

службовим становищем, в цьому випадку дії винної особи кваліфікуємо лише 

за ст.212 КК як ухилення від сплати податків); 

2) діяння, яке отримало правову оцінку як адміністративний проступок, 

не може одночасно виступати ознакою злочину (дрібне хуліганство як 

адміністративний проступок не може одночасно виступати ознакою злочину 

кримінально-караного хуліганство – ст.296 КК). 

На цьому принципі ґрунтується низка правил кваліфікації злочинів, 

зокрема про конкуренцію норм, кваліфікацію при сукупності злочинів. 

Стабільність кримінально-правової кваліфікації 

Правильна кримінально-правова кваліфікація має бути стабільною, 

тобто її не може бути змінено довільно і надто легко. Водночас, стабільність 

кваліфікації не означає її абсолютну незмінність. Кваліфікацію, проведену з 

дотриманням встановленого процесуального порядку, може бути уточнено, 

змінено, якщо: 

1) змінився кримінальний закон, за яким було кваліфіковано діяння 

(наприклад, нова редакція ст.209 КК набула чинності з 11.06.2003 р. 

відповідно до Закону України № 430-ІV від 16.01.2003 р.); 

2) змінилася фактична підстава кваліфікації – встановлено нові 

фактичні обставини справи або визнано недоведеними ті, які було враховано 

при кваліфікації раніше (наприклад, при кваліфікації дії винної особи за ч.1 

ст.307 КК за незаконний обіг наркотичних засобів з метою збуту, мета збуту 

не була доведена, в цьому випадку ці дії не можуть кваліфікуватися за 

зазначеною статтею; 

3) при кваліфікації було допущено помилку (наприклад, замість 

кваліфікації дії винної особи за ст.191 КК її дії кваліфіковано за ст.364 КК); 

4) виявлено зловживання при проведенні кваліфікації (наприклад, було 

притягнено до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи). 
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ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

Принцип законності: кваліфікація злочинів має бути однаковою на 

всій території держави; має забезпечуватися однакова правова оцінка діянь 

усіх однойменних суб’єктів, незалежно від їх соціальних, демографічних та 

інших ознак; законність кваліфікації має бути забезпечено в діяльності всіх 

правоохоронних та судових органів, незалежно від їх рівня; фактичною 

підставою кваліфікації можуть бути лише дані, отримані відповідно до вимог 

кримінально-процесуального закону; при кваліфікації має місце пріоритет 

диспозиції над санкцією кримінально-правової норми (слід виходити з ознак 

діяння, які закріплено в диспозиції статті Особливої частини, а не з санкції – 

можливого покарання); неприпустимою є кваліфікація за аналогією, тобто за 

статтею КК, яка прямо не передбачає скоєне посягання. 

Принцип офіційності: офіційність кримінально-правової кваліфікації 

означає, що цю діяльність провадять публічно й офіційно через створений 

державою механізм правозастосування.  

Принцип об’єктивності: усунення чи мінімізацію суб’єктивних 

уподобань, настроїв, приналежності до певної соціальної групи, нації, тих чи 

інших мікроколективів осіб, які проводять кваліфікацію; використання під 

час кваліфікації об’єктивно встановлених фактичних підстав встановлених у 

процесуальному порядку обставин справи, а не власних здогадів, припущень, 

уподобань; необхідність керуватися кримінальним законом, актами його 

офіційного тлумачення, а не власною суб’єктивною оцінкою скоєного та 

розумінням закону, уявленнями про оцінку скоєного потерпілим чи іншими 

особами. 

Принцип точності: точність кримінального закону, диференціація 

відповідальності має виливатися і в точність кримінально-правової 

кваліфікації. 

Принцип індивідуальності: кримінально-правова оцінка діяння 

кожної особи стосується лише її самої, тобто кваліфікація має персональний 

характер; кримінально-правову кваліфікацію здійснює відповідна посадова 

особа одноосібно, навіть якщо вона виступає від імені чи у складі 

колегіального органу. 

Принцип повноти: повнота кваліфікації має поєднуватися з іншими 

принципами кримінально-правової кваліфікації. Зокрема, прагнення повноти 

кваліфікації не має вести до того, що одні й ті ж діяння враховують при 

кваліфікації кілька разів. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Підстави кримінально-правової кваліфікації – це правові явища, 

виходячи з яких здійснюють кримінально-правову оцінку діяння, те, що 

лежить у її основі. 

Фактичною підставою кваліфікації виступає не саме вчинене діяння, а 

інформація про нього, яка стала відома відповідним органам і яку вони 

здобули в законному порядку. 



 43 

Юридичною підставою кваліфікації слід визнати кримінально-правову 

норму, яка передбачає узагальнені, типові ознаки злочинного діяння, 

виступає більшою посилкою силогізму, який складається під час кваліфікації. 

Основною юридичною підставою кваліфікації виступає правова норма, 

яка регламентує діяння, що оцінюють. 

Встановлення фактичних обставин справи – це процесуальна, доказова 

діяльність. Вона безпосередньо стосується і кримінально-правової 

кваліфікації, оскільки виступає її передумовою. 

Кваліфікацію здійснюють стосовно вже встановлених фактичних 

обставин. 

При кваліфікації враховують лише ті фактичні обставини, які 

відповідають обов’язковим ознакам певного складу злочину. Перелік же 

обов’язкових ознак можна встановити на підставі аналізу кримінально-

правової статті Особливої частини, яка підлягає застосуванню. 

Єдиною основною нормативною підставою кримінально-правової 

кваліфікації є кримінальний закон. Лише там є вичерпний перелік діянь, що 

визнано злочинами, та підстав для визнання діяння, формально 

передбаченого кримінальним законом, незлочинним. Виключно законом 

може бути заповнено прогалини в кримінально-правовій регламентації 

суспільних відносин. 

Підставою кваліфікації є певна стаття або кілька статей, якщо скоєне 

повністю не охоплює жодна з них.  

Принципи кримінально-правової кваліфікації – це система науково 

обґрунтованих, стабільних і таких, які застосовують свідомо, найбільш 

загальних правил, на підставі яких вибирають кримінально-правову норму, 

яка передбачає скоєне діяння, доводять, що потрібно застосувати саме цю 

норму, і процесуально закріплюють висновок, що діяння охоплює саме 

обрана норма. 

Виділяють наступні принципи кримінально-правової кваліфікації:  

 законність; 

 офіційність; 

 об’єктивність; 

 точність; 

 індивідуальність; 

 повнота; 

 вирішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікують; 

 недопустимість подвійного інкримінування; 

 стабільність. 

Принцип законності: кваліфікація злочинів має бути однаковою на 

всій території держави; має забезпечуватися однакова правова оцінка діянь 

усіх однойменних суб’єктів, незалежно від їх соціальних, демографічних та 

інших ознак; законність кваліфікації має бути забезпечено в діяльності всіх 

правоохоронних та судових органів, незалежно від їх рівня; фактичною 

підставою кваліфікації можуть бути лише дані, отримані відповідно до вимог 
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кримінально-процесуального закону; при кваліфікації має місце пріоритет 

диспозиції над санкцією кримінально-правової норми (слід виходити з ознак 

діяння, які закріплено в диспозиції статті Особливої частини, а не з санкції – 

можливого покарання); неприпустимою є кваліфікація за аналогією, тобто за 

статтею КК, яка прямо не передбачає скоєне посягання. 

Принцип офіційності: офіційність кримінально-правової кваліфікації 

означає, що цю діяльність провадять публічно й офіційно через створений 

державою механізм правозастосування.  

Принцип об’єктивності: усунення чи мінімізацію суб’єктивних 

уподобань, настроїв, приналежності до певної соціальної групи, нації, тих чи 

інших мікроколективів осіб, які проводять кваліфікацію; використання під 

час кваліфікації об’єктивно встановлених фактичних підстав встановлених у 

процесуальному порядку обставин справи, а не власних здогадів, припущень, 

уподобань; необхідність керуватися кримінальним законом, актами його 

офіційного тлумачення, а не власною суб’єктивною оцінкою скоєного та 

розумінням закону, уявленнями про оцінку скоєного потерпілим чи іншими 

особами. 

Принцип точності: точність кримінального закону, диференціація 

відповідальності має виливатися і в точність кримінально-правової 

кваліфікації. 

Принцип індивідуальності: кримінально-правова оцінка діяння 

кожної особи стосується лише її самої, тобто кваліфікація має персональний 

характер; кримінально-правову кваліфікацію здійснює відповідна посадова 

особа одноосібно, навіть якщо вона виступає від імені чи у складі 

колегіального органу. 

Принцип повноти: повнота кваліфікації має поєднуватися з іншими 

принципами кримінально-правової кваліфікації. Зокрема, прагнення повноти 

кваліфікації не має вести до того, що одні й ті ж діяння враховують при 

кваліфікації кілька разів. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:  

12. Поняття підстав кримінально-правової кваліфікації. 

13. Відмежування підстав та передумов кримінально-правової 

кваліфікації. 

14. Види підстав кримінально-правової кваліфікації. 

15. Основні і додаткові юридичні підстави кримінально-правової 

кваліфікації. 

16. Фактична підстава кримінально-правової кваліфікації. 

17. Значення встановлення фактичних обставин справи для кваліфікації 

діяння. 

18. Фактичні обставини справи, які враховують при кваліфікації. 

19. Нормативна підстава кримінально-правової кваліфікації. 

20. Значення кримінального закону для кримінально-правової 

кваліфікації. 

21. Види норм, які застосовують при кваліфікації. 
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22. Статті кримінального закону, які використовують при кваліфікації. 

23. Використання санкції статті Особливої частини для кваліфікації. 

24. Звернення при кваліфікації до нормативно-правових актів інших 

галузей. 

25. Значення практики для кримінально-правової кваліфікації. 

26. Значення прецеденту для кримінально-правової кваліфікації. 

27. Склад злочину і його значення для кримінально-правової 

кваліфікації. 

28. Послідовність аналізу та доказування наявності ознак складу 

злочину. 

29. Поняття принципів кримінально-правової кваліфікації. 

30. Класифікація правил кримінально-правової кваліфікації. 

31. Ознаки принципів кримінально-правової кваліфікації. 

32. Види принципів кримінально-правової кваліфікації. 

33. Характеристика окремих принципів кримінально-правової 

кваліфікації. 
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ТЕМА № 3 СКЛАД ЗЛОЧИНУ ТА ЦОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття поняття і значення складу злочину для 

кримінально-правової кваліфікації, визначення елементів, ознак та видів 

складів злочину і визначення їх значення для кримінально-правової 

кваліфікації, а також, з’ясування інших питань з теми лекції.  

ВСТУП 

Кримінальна відповідальність – це різновид юридичної (правової) 

відповідальності, яка представляє собою форму реалізації охорони 

кримінально-правових відносин, пов’язаних із вчиненням злочину, і яка 

завжди полягає у державному осуді злочинця, що здійснюється судом і 

втілюється у застосуванні до нього конкретних заходів кримінально-

правового впливу. 

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

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

злочину, передбаченого цим Кодексом. 

Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинене 

суспільно небезпечне діяння належить встановити наявність в її діях 

елементів складу злочину (об’єкт, об’єктивна і суб’єктивна сторона та 

суб’єкт злочину), тільки тоді буде досягнута законність у вирішенні цього 

питання в силу того, що у кримінальному праві неприпустимо застосування 

аналогії закону (ч. 4 ст. 3 КК). 

Ознаки складу злочину встановлюються виключно кримінальним 

законом. Застосування аналогії закону мало місце до 1958 року і виступала 

засобом розширення і посилення кримінальної відповідальності, а також 

використовувалась як інструмент політичних репресій. 

           У праві під кваліфікацією зазвичай розуміють оцінку діяння з погляду 
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нормативно-правових актів, визначення того, під яку правову норму 

„підпадає ‖ діяння. Кримінально-правова кваліфікація характерна тим, що: 

3) оцінюють не будь-яку поведінку особи, а ту, яка хоч чимось нагадує 

злочин – діяння, передбачене КК; 

4) оцінку здійснюють на підставі норм, викладених у КК. 

Термін „кримінально-правова кваліфікація‖ має кілька значень і 

позначає: 

- процесуальну діяльність уповноважених на те державних органів 

щодо оцінки, встановлення юридичної природи вчиненого посягання; 

- результат такої діяльності, який виражено у визначенні статті (її 

частини чи пункту) кримінального закону, які передбачають відповідальність 

за скоєне; 

- оцінку скоєного з погляду держави, не лише юридичну, але й 

суспільно-політичну оцінку посягання як злочину; 

- логічну діяльність щодо встановлення відповідності (тотожності) між 

фактичними і юридичними ознаками посягання, сукупність процесів, які 

здійснюються відповідно до законів формальної логіки; 

- процес мислення, що відбувається у свідомості особи відповідно до 

законів психології. 

 

1. СКЛАД ЗЛОЧИНУ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

У складі злочину знаходять прояв кваліфікаційна, кримінально-

процесуальна, кримінологічна, криміналістична функції, він є основою, яка 

об'єднує різноманітні галузеві характеристики суспільно небезпечного 

посягання: кримінально-правову (кваліфікаційну), кримінально-процесуальну 

(доказову), криміналістичну (слідову), кримінологічну (запобіжну). 

Кваліфікаційна функція складу злочину реалізується завдяки тому, що він 

використовується у ході співставлення фактичних ознак вчиненого діяння і 

ознак, передбачених законом, лежить в основі визначення алгоритму 

кваліфікації злочинів. 

Вказані у статтях Загальної та Особливої частин кримінального закону 

ознаки, сукупність яких необхідна і достатня для того, щоб визнати вчинене 

діяння злочином, прийнято називати юридичним складом. Необхідними ці 

ознаки є тому, що відсутність хоча б однієї з них свідчить про відсутність 

складу злочину в цілому. Достатніми — бо для кваліфікації скоєного як 

певного злочину не потрібно встановлювати наявність якихось додаткових 

ознак. 

Слід підкреслити, що ознаки складу злочину можуть бути вказані лише 

у КК. З цього приводу Н. Ф. Кузнецова свого часу вказувала, що всі без 

винятку ознаки злочинів та їх складів вказані і повинні бути вказані у 

кримінально-правовій нормі і тільки в ній. У інших же джерелах, включаючи 

підзаконні нормативно-правові акти, до котрих відсилає бланкетна 



 54 

диспозиція статті Особливої частини КК чи які застосовуються субсидіарно, 

такі ознаки можуть бути лише конкретизовані, роз'яснено їх зміст. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

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

вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого цим Кодексом». У цій нормі визначається найважливіше 

значення складу злочину для законності й обґрунтованості кримінальної 

відповідальності: тільки сукупність усіх передбачених законом ознак складу 

(і ніякі інші обставини) може бути підставою кримінальної відповідальності. 

Таким чином, склад злочину є єдиною і достатньою підставою кримінальної 

відповідальності: встановлення його ознак у конкретному суспільно 

небезпечному діянні особи означає, що є все необхідне для кримінальної 

відповідальності. 

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) та провести відповідну кримінально-правову 

кваліфікацію.  

 

2. ЕЛЕМЕНТИ ТА ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ 

КВАЛІФІКАЦІЇ. ОБОВЯЗКОВІ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ 

СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

 

Поняття «склад» означає наявність сукупності частин, які утворюють 

щось єдине, ціле. У складі злочину такими частинами є елементи та ознаки 

складу злочину. 

При цьому ознака складу злочину — це його окрема характерна риса, 

прикмета, знак, який дозволяє дізнатися, що має місце саме цей злочин, 

визначити його, відрізнити від інших. Елемент же складу — це сукупність 

ознак, які належать до однієї із сторін злочину. Кожний з елементів складу зло-

чину характеризується своїми, лише йому притаманними, ознаками, кількість 

котрих неоднакова. 

Поділ ознак складу злочину за елементами, як і кожний поділ, є 

умовним. Так, особлива жорстокість при вбивстві характеризує і спосіб 

вчинення цього злочину, і мотив дій винного. Тим не менше, класифікація 

ознак складу злочину за елементами дозволяє впорядкувати процес 

застосування кримінально-правової норми, визначати наявність ознак складу 

злочину в певній послідовності — від ознак об'єкта і об'єктивної сторони до ознак 

його суб'єкта та суб'єктивної сторони. 

Жоден із складів злочинів, передбачених статтями Особливої частини 

КК, не характеризується усіма, які виділяються у теорії кримінального права 
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ознаками. У диспозиціях статей Особливої частини КК звичайно вказується 

одна-три, рідко більше таких ознак. Наприклад, склад такого 

найпоширенішого злочину, як крадіжка, у ч. 1 ст. 185 КК описаний шляхом 

вказівки на: 

1) предмет — чуже майно; 

2) суспільно небезпечне діяння — викрадення; 

3) суспільно небезпечні наслідки — позначені тим же терміном, що і  

діяння — викрадення; 

4) спосіб вчинення злочину — таємно. 

Ще ряд ознак однакові для всіх складів злочинів і описані у статтях 

Загальної частини. До них, зокрема, належать ті, котрі визначають поняття 

осудності, віку, по досягненні якого особа підлягає кримінальній відповідаль-

ності. 

Такі ознаки складу, без наявності яких даний злочин не може бути 

конституйований, називаються обов'язковими ознаками, ті ж з них, що можуть 

бути, а можуть і не бути у конкретному посяганні, вважають 

факультативними. Вони не впливають на кваліфікацію скоєного, але можуть 

враховуватися при призначенні покарання, звільненні від кримінальної 

відповідальності та від покарання, вирішенні інших кримінально-правових 

питань. 

Питання про те, які ознаки складу є обов'язковими, має принципове 

значення. Неприпустимо як додатково «навантажувати» склад злочину тими 

ознаками, які прямо не вказані у законі чи не випливають з нього, так і, навпа-

ки, не визнавати ті або інші ознаки обов'язковими, коли для цього є підстави. 

У першому випадку це призводить до обмеження кримінальної 

відповідальності, у іншому — до її розширення. На жаль, у теорії 

кримінального права та правозастосовній практиці непоодинокими є 

приклади надто вільного розуміння того, які ж ознаки складу злочину слід 

визнавати обов'язковими. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

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

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

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

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

суб'єктивні ознаки й утворюють склад злочину. 

Жоден із складів злочинів, передбачених статтями Особливої частини 

КК, не характеризується усіма, які виділяються у теорії кримінального права 

ознаками. 
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3. ВИДИ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. ВРАХУВАННЯ ПРИ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ВИДУ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА КІЛЬКІСТЮ ОЗНАК, 

ВКАЗАНИХ У ЗАКОНІ 

 

Склади злочинів можуть бути поділені на групи за способом їх 

описання в Особливій частині кримінального закону. В свою чергу такі 

склади злочинів можуть бути поділені на підгрупи з врахуванням, по-перше, 

кількості «однойменних» ознак, які утворюють кожний зі складів злочину; 

по-друге, з врахуванням характеру ознак, що відображені в диспозиції статті 

Особливої частини; по-третє, з врахуванням співвідношення між числом 

складів злочинів і кількістю статей закону, в яких відображені ці склади 

злочину. 

Класифікація складів злочинів має безпосереднє значення для 

вирішення питань кримінально-правової кваліфікації. Насамперед з 

врахуванням виду складу злочину визначається, які ознаки є обов'язковими 

для певного складу. Вид складу злочину враховується при встановленні 

моменту закінчення відповідного посягання. Нарешті, залежно від виду 

складу злочину визначається: охоплюється все скоєне однією кримінально-

правовою нормою чи має місце сукупність злочинів, і, відповідно, потрібно 

ставити у вину особі дві або більше статей Особливої частини. 

Окремі склади злочинів відрізняються між собою за кількістю ознак, які 

їх утворюють. Тому за цим критерієм склади злочину можуть бути поділені 

на так звані прості і складні. Для простих характерним є наявність лише 

однієї ознаки кожного виду — одного безпосереднього об'єкта, одного виду 

предмета чи потерпілого, одного діяння чи наслідку тощо. Складним складам 

злочину притаманна наявність декількох таких «однойменних» ознак 

кожного виду або ж декількох різновид них ознак, які можуть замінити одна 

одну. Причому вони можуть бути вказані у законі як обов'язкові, так і альтер-

нативні. 

Про те, що склад злочину включає декілька альтернативних або 

обов'язкових ознак, свідчать граматичні конструкції, використані 

законодавцем при побудові диспозиції статті Особливої частини. 

Можливе також поєднання у одному складі злочину і альтернативних, і 

обов'язкових ознак. 

Таким чином, встановлення кількості і ролі ознак складу злочину, 

названих у диспозиції статті Особливої частини, має безпосереднє значення 

для кваліфікації. Відсутність хоча б однієї з обов'язкових «однойменних» 

ознак свідчить про те, що відсутній склад даного злочину в цілому. Наявність 

хоча б однієї з декількох таких ознак може вказувати на те, що має місце 

інший склад злочину. 

Вчинення злочину при наявності декількох альтернативних ознак не 

означає, що має місце сукупність злочинів. Навіть поєднання декількох 

альтернативних ознак не перетворює один злочин у кілька. Сама ж по собі на-

явність багатьох альтернативних ознак свідчить про підвищену суспільну 
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небезпеку посягання, що повинно враховуватися не при кваліфікації, а лише 

при призначенні покарання у межах санкції статті Особливої частини чи під 

час вирішення інших кримінально-правових питань. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Виділення окремих видів складів злочинів має значення для пізнання 

окремих складів злочинів і встановлення їх істотних ознак, а в кінцевому 

підсумку — для точної кваліфікації злочину. Окремі склади злочинів відріз-

няються між собою за кількістю ознак, які їх утворюють. Тому за цим 

критерієм склади злочину можуть бути поділені на так звані прості і складні. 

 

4. ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИДУ 

СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА СПІВВІДНОШЕННЯМ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНУ 

ТА СТАТЕЙ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 

 

Звичайно у одній статті Особливої  частини КК викладаються ознаки 

одного складу злочину. Однак можливі також інші співвідношення: 

          — один склад злочину викладається у декількох статтях  Особливої 

частини; 

— в одній статті викладається декілька складів злочинів, причому 

окремі частини статті містять склади різних злочинів; 

— в окремій статті або частині статті об'єднуються ознаки, які 

характеризують два чи більше самостійних склади злочину. 

У першому випадку в різних статтях викладаються склади злочинів, 

які відрізняються між собою ознаками, що змінюють ступінь їх суспільної 

небезпеки: основні, кваліфіковані, привілейовані. Такий спосіб формулюван-

ня складів злочинів не викликає проблем при їх кваліфікації. Адже кожна 

стаття містить достатньо ознак, які утворюють окремий склад злочину. 

У другому випадку в одній статті встановлюється відповідальність за 

склади злочинів, які відрізняються між собою основними (констатуючими) 

ознаками. Звичайно різними частинами однієї статті передбачається відпові-

дальність за суміжні посягання, які за більшістю ознак основного складу 

збігаються і відрізняються лише за однією ознакою. Вчинення цих посягань, 

як правило, пов'язано у часі. Наприклад, перед завідомо незаконним арештом 

або затриманням здійснюється завідомо незаконний арешт. Стосовно таких 

посягань виникає проблема їх кваліфікації — головним чином, чи можуть 

утворювати сукупність злочини, склади яких передбачені різними частинами 

однієї і тієї ж статті Особливої частини. 

Раніше у юридичній літературі набула відносного поширення думка, 

відповідно до якої при вчиненні посягань, склади котрих передбачені різними 

частинами однієї і тієї ж статті КК, скоєне повинно кваліфікуватися не за їх 

сукупністю, а за якоюсь однією частиною статті. 

Водночас у літературі викладалася й інша позиція. Якщо у різних 

частинах однієї статті Особливої частини передбачені ознаки різних складів 

злочинів, то можлива кваліфікація за їх сукупністю. Видається, саме такий 
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підхід, не зважаючи на деяку непослідовність його прихильників, є 

правильним. Окремій (самостійній) кваліфікації підлягає кожне посягання, 

ознаки якого утворюють самостійний склад злочину. Якщо ж у різних 

частинах статті Особливої частини передбачені різні склади злочинів, то це 

означає, що ознаки кожного з них не є частиною ознак одного і того ж складу 

злочину, а існують вони самостійно. Тут є відмінність від ситуації з 

кваліфікацією злочину, також передбаченого різними частинами статті 

Особливої частини, але ознаки якого утворюють склади, різні за ступенем 

суспільної небезпеки. 

Останнє з вказаних поєднань складу злочину і статті Особливої частини 

має місце тоді, коли законодавець конструює комплексні склади злочинів. 

При цьому в одній статті чи її частині «складуються» ознаки, які у інших 

статтях (частинах статті) становлять самостійні склади злочину. Такі склади 

злочинів є сукупністю злочинів, врахованою самим законодавцем. 

Законодавець поєднує у законі окремі склади злочинів і створює комплексні 

склади у тих випадках, коли відповідні посягання часто сполучаються у житті, 

утворюючи ідеальну сукупність злочинів. Створення комплексних складів 

злочинів дозволяє вирішити чи полегшити розв'язання ряду проблем. 

По-перше, адекватно оцінити суспільну небезпеку відповідних посягань, 

врахувати, що поєднання двох чи більше злочинів часто потребує суворішої 

реакції суспільства. Це здійснюється, насамперед, при встановленні санкції за 

комплексні склади злочинів. По-друге (і це у плані досліджуваної 

проблематики головне), наявність комплексних складів злочинів спрощує 

кваліфікацію посягання. Замість кваліфікації за двома чи більше статтями 

Особливої частини, які передбачають ознаки кожного зі складів злочинів, 

застосовується одна стаття (її частина). 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

У одній статті Особливої  частини КК викладаються ознаки одного складу 

злочину. Але, можливі також інші співвідношення: 

— один склад злочину викладається у декількох статтях  Особливої 

частини; 

— в одній статті викладається декілька складів злочинів, причому 

окремі частини статті містять склади різних злочинів; 

— в окремій статті або частині статті об'єднуються ознаки, які 

характеризують два чи більше самостійних склади злочину. 

У першому випадку в різних статтях викладаються склади злочинів, 

які відрізняються між собою ознаками, що змінюють ступінь їх суспільної 

небезпеки: основні, кваліфіковані, привілейовані. 

У другому випадку в одній статті встановлюється відповідальність за 

склади злочинів, які відрізняються між собою основними (констатуючими) 

ознаками. 

У третьому випадку з вказаних поєднань складу злочину і статті 

Особливої частини має місце тоді, коли законодавець конструює комплексні 

склади злочинів. 
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5. ПОСЛІДОВНІСТЬ АНАЛІЗУ ТА ДОКАЗУВАННЯ НАЯВНОСТІ 

ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ 

 

Використання конструкції складу злочину, як програми кримінально-

правової кваліфікації, передбачає аналіз ознак складу злочину в чітко 

визначеній послідовності. 

Дотримання послідовності у встановленні наявності відповідних ознак, 

насамперед, служить економії зусиль суб'єкта кваліфікації. Адже констатація 

того, що та чи інша ознака складу злочину відсутня, означає, що всього 

складу відповідного злочину в скоєному немає, усувається потреба аналізувати 

всі інші ознаки складу цього ж злочину. Так, встановлення того, що 

відсутній обов'язковий для певного злочину (названий у диспозиції статті 

кримінального закону) предмет посягання, означає, що на цьому слід 

припинити кваліфікацію діяння за даною статтею. Адже, навіть, наявність 

усіх інших обов'язкових ознак не утворить склад відповідного злочину. 

Аналіз ознак складу злочину в певній послідовності є також запорукою 

правильності встановлення кожної з них. Адже взаємозв'язок між ознаками 

означає, що одними ознаками можна «перевіряти» інші. Наприклад, вста-

новлення того, що суб'єктом розкрадання є особа, якій державне або 

колективне майно ввірене чи передане у відання, підтверджує висновок про 

те, що способом вчинення цього розкрадання було саме привласнення або роз-

трата. 

Ознаки складу злочину закономірно випливають одна з одної, логічно 

обґрунтовують одна одну. Разом з тим встановлення окремих таких ознак у 

ході правозастосовної діяльності — це діалектичний процес, під час якого 

доводиться інколи повертатися до вже встановлених ознак, уточнювати їх 

зміст. Порядок встановлення окремих ознак інколи задається не логічною 

послідовністю, а інтересами простоти і зрозумілості доведення. Так, об'єкт, 

котрий порушено при вчиненні посягання, можна встановити, лише 

з'ясувавши характер заподіяної шкоди, предмет, на який було спрямоване 

діяння або потерпілого, що йому була заподіяна шкода. У той же час 

встановлення об'єкта, у свою чергу, дозволяє з'ясувати, яка заподіяна шкода 

становить наслідки даного злочину. 

Загальновизнано, що починати доведення наявності ознак складу 

злочину належить з ознак, які характеризують об'єкт посягання, його 

об'єктивну сторону. 

Якщо послідовність доведення наявності об'єктивних ознак складу 

злочину нині не викликає жодних дискусій у теорії кримінального права і на 

практиці, то цього не можна сказати про суб'єктивні елементи і ознаки 

складу злочину. Насамперед, не досягнуто єдності у питанні, з чого слід 

починати аналіз: з ознак суб'єкта чи суб'єктивної сторони. У працях 

українських вчених нині переважає позиція, згідно з якою спочатку 

аналізується суб'єкт злочину, а вже згодом — його суб'єктивна сторона. У ро-

ботах, виданих у Російській Федерації, зустрічається також інший підхід, 

коли спочатку розглядаються питання суб'єктивної сторони, а вже потім — 
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суб'єкта. Часто при аналізі окремих злочинів також дотримуються такої по-

слідовності. Видається, що суб'єктивну сторону злочину: внутрішні, психічні 

процеси, які відбуваються у волі і свідомості особи, котра вчинила діяння, 

можна досліджувати лише тоді, коли доведено, що ця особа є суб'єктом 

злочину. Тому слушною видається перша з наведених позицій. 

Таким чином, після аналізу об'єкта і об'єктивної сторони посягання 

слід з'ясовувати наявність ознак суб'єкта злочину. При цьому потрібно мати 

на увазі, що досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відпові-

дальність, є передумовою осудності. Тому спочатку належить встановлювати, 

що особа досягла необхідного віку, а вже потім констатувати його осудність. 

Останнім кроком при встановленні ознак суб'єкта злочину є виявлення на-

явності ознак спеціального суб'єкта посягання. 

Завершує встановлення ознак складу злочину доведення наявності ознак 

його суб'єктивної сторони — вини, а також мотиву, мети злочину. При 

цьому встановлення наявності кожної ознаки також має відбуватися у певній 

послідовності. 

 

ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

Дотримання послідовності у встановленні наявності відповідних ознак, 

насамперед, служить економії зусиль суб'єкта кваліфікації. Адже констатація 

того, що та чи інша ознака складу злочину відсутня, означає, що всього 

складу відповідного злочину в скоєному немає, усувається потреба аналізувати 

всі інші ознаки складу цього ж злочину. 

Аналіз ознак складу злочину в певній послідовності є також запорукою 

правильності встановлення кожної з них. Починати доведення наявності 

ознак складу злочину належить з ознак, які характеризують об'єкт посягання, 

його об'єктивну сторону.  

Після аналізу об'єкта і об'єктивної сторони посягання слід з'ясовувати 

наявність ознак суб'єкта злочину. Останнім кроком при встановленні ознак 

суб'єкта злочину є виявлення наявності ознак спеціального суб'єкта 

посягання. 

Завершує встановлення ознак складу злочину доведення наявності ознак 

його суб'єктивної сторони — вини, а також мотиву, мети злочину. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

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

вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 

передбаченого цим Кодексом». У цій нормі визначається найважливіше 

значення складу злочину для законності й обґрунтованості кримінальної 

відповідальності: тільки сукупність усіх передбачених законом ознак складу 

(і ніякі інші обставини) може бути підставою кримінальної відповідальності. 

Таким чином, склад злочину є єдиною і достатньою підставою кримінальної 

відповідальності: встановлення його ознак у конкретному суспільно 

небезпечному діянні особи означає, що є все необхідне для кримінальної 

відповідальності. 
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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) та провести відповідну кримінально-правову 

кваліфікацію.  

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. 

Жоден із складів злочинів, передбачених статтями Особливої частини 

КК, не характеризується усіма, які виділяються у теорії кримінального права 

ознаками. 

Виділення окремих видів складів злочинів має значення для пізнання 

окремих складів злочинів і встановлення їх істотних ознак, а в кінцевому 

підсумку — для точної кваліфікації злочину. Окремі склади злочинів відріз-

няються між собою за кількістю ознак, які їх утворюють. Тому за цим 

критерієм склади злочину можуть бути поділені на так звані прості і складні. 

У одній статті Особливої  частини КК викладаються ознаки одного складу 

злочину. Але, можливі також інші співвідношення: 

— один склад злочину викладається у декількох статтях  Особливої 

частини; 

— в одній статті викладається декілька складів злочинів, причому 

окремі частини статті містять склади різних злочинів; 

— в окремій статті або частині статті об'єднуються ознаки, які 

характеризують два чи більше самостійних склади злочину. 

У першому випадку в різних статтях викладаються склади злочинів, 

які відрізняються між собою ознаками, що змінюють ступінь їх суспільної 

небезпеки: основні, кваліфіковані, привілейовані. 

У другому випадку в одній статті встановлюється відповідальність за 

склади злочинів, які відрізняються між собою основними (констатуючими) 

ознаками. 

У третьому випадку з вказаних поєднань складу злочину і статті 

Особливої частини має місце тоді, коли законодавець конструює комплексні 

склади злочинів. 

Дотримання послідовності у встановленні наявності відповідних ознак, 

насамперед, служить економії зусиль суб'єкта кваліфікації. Адже констатація 

того, що та чи інша ознака складу злочину відсутня, означає, що всього 

складу відповідного злочину в скоєному немає, усувається потреба аналізувати 

всі інші ознаки складу цього ж злочину. 

Аналіз ознак складу злочину в певній послідовності є також запорукою 

правильності встановлення кожної з них. Починати доведення наявності 
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ознак складу злочину належить з ознак, які характеризують об'єкт посягання, 

його об'єктивну сторону.  

Після аналізу об'єкта і об'єктивної сторони посягання слід з'ясовувати 

наявність ознак суб'єкта злочину. Останнім кроком при встановленні ознак 

суб'єкта злочину є виявлення наявності ознак спеціального суб'єкта 

посягання. 

Завершує встановлення ознак складу злочину доведення наявності ознак 

його суб'єктивної сторони — вини, а також мотиву, мети злочину. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Поняття складу злочину. 

2. Елементи складу злочину.  

3. Ознаки складу злочину.  

4. Види сладів злочину.  

5. Обов’язкові ознаки складу злочину.  

6. Факультативні ознаки складу злочину.  

7. Правила аналізу та доказування наявності ознак складу злочину.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття поняття, завдання та значення кримінального 

закону, з’ясування загальних засад тлумачення кримінального закону при 

кваліфікації злочинів, розгляд та з’ясування значення роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України для кримінально-правової кваліфікації..  

 

ВСТУП 

Навчальні плани майже усіх вищих закладів освіти, які готують фахівців 

за спеціальністю „Правознавство‖, передбачають вивчення спеціальних курсів, 

присвячених теоретичним основам кваліфікації злочинів. Такі курси мають 

різні назви, на їх вивчення відводять неоднакову кількість годин, відрізняються 

форми звітності. Але головний їх зміст збігається – вони присвячені 

теоретичним та практично-прикладним проблемам, які виникають у зв’язку з 

кримінально-правовою оцінкою діянь, які заподіюють чи можуть заподіяти 

істотну шкоду і принаймні формально передбачені кримінальним законом. 

Водночас, вивчення спецкурсів, про які йдеться, пов’язано з низкою 

труднощів, які виникають через те, що: 

- чинне законодавство, по суті, не містить положень, які б 

регламентували порядок застосування кримінально-правових норм, зокрема й 

щодо кваліфікації. На відміну від правил призначення покарання правила 

кваліфікації не закріплено в законі, вони існують лише як теоретичні 

положення чи звичаєві норми, вироблені практикою; 

- роз’яснення Верховного Суду України з питань кваліфікації окремих 

видів злочинів у багатьох випадках суперечливі; 

- у теорії кримінального права відповідні положення висвітлено 

неоднозначно, багато актуальних питань у спеціальній літературі взагалі не 

розглянуто; 

- навчальний процес у цій частині не забезпечено підручниками чи 

навчальними посібниками, курсанти приречені вести пошук матеріалу в 

багатьох розрізнених і неузгоджених між собою статтях, текстах виступів на 

конференціях, фрагментах монографій. 

До того ж, у теорії та на практиці до останнього часу було прийнято вести 

мову лише про кваліфікацію злочинів, інші ж аспекти кримінально-правової 

кваліфікації залишаються поза увагою правників. Одним із наслідків цього є 

фактичне збереження неодноразово засудженого обвинувального ухилу і в 

теоретичному дослідженні, і в практичній діяльності, інакше кажучи, діяв, а 

почасти і продовжує діяти підхід, згідно з яким будь-яке діяння, яке оцінювали 

з позицій кримінального закону, апріорі вважали злочином. 

Спеціальний курс „Теоретичні основи кваліфікації злочинів‖ має своїм 

завданням сформувати у курсантів та студентів глибокі теоретичні і практичні 

знання щодо використання їх у професійній діяльності співробітників органів 

внутрішніх справ та інших судових і правоохоронних органів. 
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Курс завершує вивчення матеріального кримінального права України і 

покликаний забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань 

курсантів із Загальної та Особливої частин кримінального права, привити їм 

самостійні навички кваліфікації злочинів, підготувати до практичного 

застосування кримінального законодавства. 

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у курсантів поважного 

ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу 

захисту людини, її прав та свобод, проголошених Конституцією України, 

інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. 

В умовах дії нового Кримінального кодексу України зазначений 

спеціальний курс покликаний також поєднати знання курсантів, одержані за час 

попереднього навчання, з новими законодавчими положеннями. 

Метою спеціального курсу є: 1) поглиблене знання законодавчих та 

теоретичних проблем, пов'язаних з теорією кваліфікації злочинів, кваліфікації 

попередньої злочинної діяльності, множинності злочинів, злочинів, вчинених у 

співучасті; 2) детальне вивчення роз'яснень Пленуму Верховного Суду України 

з вказаних проблем та судової практики; 3) вміння тлумачення кримінального 

закону та положень постанов Пленуму Верховного Суду України; 4) 

вироблення вміння правильної кваліфікації та відмежування злочинів. 

У праві під кваліфікацією зазвичай розуміють оцінку діяння з погляду 

нормативно-правових актів, визначення того, під яку правову норму „підпадає ‖ 

діяння. Кримінально-правова кваліфікація характерна тим, що: 

5) оцінюють не будь-яку поведінку особи, а ту, яка хоч чимось нагадує 

злочин – діяння, передбачене КК; 

6) оцінку здійснюють на підставі норм, викладених у КК. 

Термін „кримінально-правова кваліфікація‖ має кілька значень і позначає: 

- процесуальну діяльність уповноважених на те державних органів щодо 

оцінки, встановлення юридичної природи вчиненого посягання; 

- результат такої діяльності, який виражено у визначенні статті (її 

частини чи пункту) кримінального закону, які передбачають відповідальність за 

скоєне; 

- оцінку скоєного з погляду держави, не лише юридичну, але й суспільно-

політичну оцінку посягання як злочину; 

- логічну діяльність щодо встановлення відповідності (тотожності) між 

фактичними і юридичними ознаками посягання, сукупність процесів, які 

здійснюються відповідно до законів формальної логіки; 

- процес мислення, що відбувається у свідомості особи відповідно до 

законів психології.  

 

1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ЗАКОНУ 

 

Кримінальний закон у широкому розумінні - це система національних 

законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних 

договорів, що містять норми кримінального права. 
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Поняттям "кримінальний закон" законодавець, теорія та судова практика 

користуються у широкому та вузькому розумінні виходячи з кола кримінально-

правових норм, що їх містить даний закон. 

Кримінальний закон - це законодавчий акт Верховної Ради України, який 

містить одну, кілька або систему взаємопов'язаних і взаємоузгоджених 

кримінально-правових норм. 

З урахуванням змісту та обсягу правової регламентації і джерела 

походження кримінально-правової норми кримінальний закон має чотири 

аспекти. 

По-перше, кримінальний закон - це Кримінальний кодекс - єдиний 

кодифікований законодавчий акт, в якому за певною системою викладено 

кримінально-правові норми. Це основний кримінальний закон. Сьогодні в 

нашій державі чинним є Кримінальний кодекс України 2001 року як 

уніфікована система кримінальних законів України, за якою кримінальні 

закони, прийняті після набрання чинності цим кодексом, включаться до нього 

після набрання ними чинності (ч. 2 ст. 3). 

По-друге, кримінальний закон - це і окрема стаття Кримінального кодексу 

або її частина, що передбачає відповідальність за злочин певного виду. 

Наприклад, частина 2 ст. 185 КК передбачає відповідальність за крадіжку 

чужого майна, вчинену повторно, або за попередньою змовою групою осіб. 

По-третє, кримінальний закон - це і відповідні положення міжнародних 

договорів, імплементовані у кримінальне законодавство України на 

загальногалузевому рівні Законом України "Про міжнародні договори України" 

від 29 червня 2004 р. Згідно з цим Законом, укладені та належним чином 

ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину 

національного законодавства України і застосовуються у порядку, 

передбаченому для норм національного законодавства. 

Отже, кримінальний закон - це нормативний акт, прийнятий Верховною 

Радою України, який містить сукупність кримінально-правових норм. Цей 

закон встановлює загальні положення, підстави і межі кримінальної 

відповідальності, види покарання, підстави призначення покарання, звільнення 

від кримінальної відповідальності чи покарання та визначає, які суспільно 

небезпечні діяння вважаються злочинами і які покарання передбачаються за їх 

вчинення. 

Значення кримінального закону як системного законодавчого акта 

кримінально-правового характеру визначається кількома аспектами. 

Кримінальний закон є одним із важливих засобів захисту людини і 

громадянина, громадянського суспільства і держави від суспільно небезпечних 

посягань. Кримінальний кодекс України (ч. 1 ст. 1) має 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. 
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У кримінальному праві діє презумпція щодо знання закону особою, яка 

вчиняє злочин. Відсутність такого знання у кожному конкретному випадку має 

бути підтверджена наявністю виняткових обставин. 

Кримінальний закон є певним засобом виховного та превентивного 

впливу на осіб, засуджених за вчинення злочину, а також на інших громадян і 

тим самим виконує одне із завдань - запобігання злочинам. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Кримінальний закон - це нормативний акт, прийнятий Верховною Радою 

України, який містить сукупність кримінально-правових норм. Цей закон 

встановлює загальні положення, підстави і межі кримінальної відповідальності, 

види покарання, підстави призначення покарання, звільнення від кримінальної 

відповідальності чи покарання та визначає, які суспільно небезпечні діяння 

вважаються злочинами і які покарання передбачаються за їх вчинення.  

 

2. ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПРИ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

За змістом певні кримінально-правові норми не завжди сприймаються 

однозначно. Це зумовлює застосування спеціальних прийомів щодо з'ясування 

їх змісту. Іноді виникає потреба в їх роз'ясненні - тлумаченні. 

Тлумачення закону, у тому числі кримінального, - це з'ясування та 

визначення змісту правової норми, тобто волі законодавця, відображеної у 

прийнятому ним законі. 

Тлумачення кримінального закону поділяється на види залежно від 

суб'єкта, способів та обсягу тлумачення. 

За суб'єктом тлумачення поділяють на: 

а) офіційне; 

б)судове; 

в) доктринальне. 

До прийняття Конституції України 1996 року Верховна Рада України 

мала право тлумачити чинні закони та їх окремі положення. Таке тлумачення 

називалося автентичним. Тепер Верховна Рада при прийнятті законів за 

потреби дає визначення окремим поняттям і термінам у примітці до закону 

(окремих його частий). Через це автентичне тлумачення, під яким прийнято 

розуміти роз'яснення закону законодавцем - Верховною Радою України, не 

застосовується. 

Офіційне тлумачення (іноді його називають легальним) - це тлумачення 

чинних законів або їх окремих положень Конституційним Судом України. 

Згідно зі ст. 147 Конституції України, "Конституційний Суд України вирішує 

питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України 

і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України". 

Судове тлумачення кримінального закону відбувається у процесі 

судового розгляду кримінальних справ, коли суд будь-якого рівня застосовує у 

кожній справі певні кримінально-правові норми, з'ясувавши їх зміст та 
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відповідність Конституції України. У разі невідповідності кримінального 

закону Конституції суд повинен застосувати норму Конституції як норму 

прямої дії. 

"У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції 

України застосовуваний закон або закон, який підлягає застосуванню в 

конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною 

ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою 

(постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст. 150 

Конституції може порушувати перед Конституцій ним Судом України питання 

про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів"
1
. 

Судове тлумачення кримінального закону може здійснювати і Пленум 

Верховного Суду України у вигляді постанов щодо певної категорії 

кримінальних справ. При цьому таке тлумачення не повинно підміняти собою 

закон, звужувати або розширювати його зміст. Положення, які містяться у 

таких постановах Пленуму, є обов'язковими для судів. 

Доктринальне тлумачення кримінального закону - це наукове 

тлумачення, яке дають фахівці в галузі права - вчені та практичні працівники - в 

монографічних працях, наукових статтях, коментарях тощо. Доктринальне 

тлумачення не має обов'язкової сили, однак евентуально впливає на 

формування законодавства та кримінально-правової політики в державі, а 

також на свідомість правозастосовувачів та ін. 

За способами тлумачення поділяють на: а) філологічне; б) логічне; в) 

системне; г) історичне. 

Філологічне тлумачення полягає у з'ясуванні змісту закону шляхом 

аналізу його тексту (змісту певних термінів і понять) із використанням правил 

граматики, синтаксису, орфографії і пунктуації. Наприклад, у законодавчому 

понятті неосудності (ч. 2 ст. 19 КК) законодавець передбачив, що для визнання 

особи неосудною достатньо, щоб один із вказаних у ч. 2 ст. 19 біологічних 

критеріїв (наприклад, тимчасовий розлад психічної діяльності) викликав появу 

одного з передбачених законом психологічних критеріїв - нездатність 

усвідомлювати свої дії або керувати ними, оскільки ці критерії законодавець 

розглядає як альтернативні. 

Логічне тлумачення полягає у застосуванні категорій логіки при 

з'ясуванні змісту закону та обсягу його правової регламентації, визначенні 

моменту закінчення злочину тощо. 

Логічне тлумачення закону застосовується у кожному випадку 

застосування (звичайно, і теоретичного аналізу) як на рівні кваліфікації 

злочину, так і на рівні індивідуалізації відповідальності (покарання), оскільки 

всі склади злочинів в Особливій частині КК побудовані з використанням 

логічних конструкцій, що містить загальне поняття складу злочину. 

Крім того, структура кримінально-правової норми, як і інших правових 

норм, не завжди збігається зі структурою кримінального закону. 

Тому одна норма може бути сконструйована з окремих структурних 

частин, які містяться у різних статтях кримінального закону або навіть у різних 
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галузях права чи в якихось підзаконних актах (наприклад, інструкції з правил 

техніки безпеки якогось підприємства). 

Об'єднати ці структурні елементи правової норми, використовуючи лише 

прийоми філологічного тлумачення, практично неможливо. 

Системне тлумачення - це з'ясування змісту відповідного положення 

кримінального закону зіставленням його з іншими положеннями даного чи 

будь-якого іншого закону, визначення юридичної природи та місця цього 

положення в системі кримінального права, а іноді і в усій національній 

правовій системі. 

Цей прийом використовується законодавцем, теорією і практикою перш 

за все для систематизації норм Загальної та Особливої частин КК, для 

визначення родових об'єктів злочинів, для розмежування суміжних складів 

злочинів за родовим та безпосереднім об'єктами тощо, а також для визначення 

меж правового регулювання певного інституту кримінального права 

(наприклад, меж правового регулювання інститутів, передбачених статтями 2, 

16, 29 КК). Такий аналіз детермінує висновки: а) що ст. 2 передбачає підстави 

відповідальності за закінчений злочин, вчинений лише однією особою (не у 

співучасті); б) що норми Особливої частини описують усі злочини лише як 

закінчені злочини; в) що підстави відповідальності за незакінчений злочин 

додатково до ст. 2 передбачає ще й ст. 16; г) що підстави відповідальності за 

вчинення злочину у співучасті додатково регламентує ще й ст. 29 тощо. 

Історичне тлумачення - це з'ясування змісту закону в різних аспектах: з 

урахуванням ретроспективного та сучасного обсягу кримінально-правового 

регулювання однойменним інститутом; з урахуванням умов, що формували 

криміналізацію певного суспільно небезпечного діяння та подальшу зміну 

обсягів даної криміналізації, наприклад, нині діюча редакція ст. 212 (ухилення 

від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) виникла внаслідок 

неодноразових змін і доповнень раніше діючої аналогічної норми, які були 

обумовлені процесом становлення нової фінансової системи та зміни форм 

власності. 

Історичне тлумачення виявляється й у встановленні обсягів правового 

регулювання певним інститутом та його колишнім аналогом, а також 

взаємозв'язків його з інститутами, що існували раніше, наприклад, з інститутом 

аналогії кримінального закону, який формально існував у законодавстві до 1958 

р. 

Тлумачення кримінального закону за обсягом кола суспільно небезпечних 

діянь, що охоплюються певною кримінально-правовою нормою, поділяються 

на буквальне, поширювальне, обмежувальне. 

Буквальне тлумачення є основним серед названих видів і полягає у 

з'ясуванні змісту кримінально-правової норми у точній відповідності до тексту 

закону. 

Поширювальне тлумачення полягає у наданні дії закону ширших меж, 

ніж це безпосередньо випливає з буквального тлумачення кримінально-

правової норми, оскільки певні аспекти цього діяння розуміють 
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контекстуально. До того ж певні аспекти криміналізованого діяння можуть 

виникати реально й після прийняття закону. 

Обмежувальне тлумачення полягає у наданні дії закону вужчих меж, ніж 

це передбачає буквальний зміст певної кримінально-правової норми. 

Наприклад, ст. 304 КК "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" 

передбачає, виходячи з буквального тлумачення закону, відповідальність за цей 

злочин і неповнолітніх осіб віком від 16 років. Однак логічне тлумачення 

детермінує висновок про те, що в цій нормі законодавець охороняє нормальний 

фізичний і моральний розвиток неповнолітніх від дій тих осіб, в яких основи 

такого розвитку вже сформовані, тобто від повнолітніх осіб (після 18 років). 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Тлумачення закону, у тому числі кримінального, - це з'ясування та 

визначення змісту правової норми, тобто волі законодавця, відображеної у 

прийнятому ним законі. 

Тлумачення кримінального закону поділяється на види залежно від 

суб'єкта, способів та обсягу тлумачення. 

За суб'єктом тлумачення поділяють на: 

а) офіційне; 

б)судове; 

в) доктринальне. 

За способами тлумачення поділяють на:  

а) філологічне;  

б) логічне;  

в) системне;  

г) історичне. 

Тлумачення кримінального закону за обсягом кола суспільно небезпечних 

діянь, що охоплюються певною кримінально-правовою нормою, поділяються 

на:  

а) буквальне; 

б) поширювальне; 

в) обмежувальне. 

 

3. ЗНАЧЕННЯ РОЗЯСНЕНЬ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ 

УКРАЇНИ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ 

 

Окремого розгляду при висвітленні питань кваліфікації злочинів 

потребують постанови Пленуму Верховного Суду України (далі - постанови 

ПВСУ), що в різний час мали різну правову природу. Від часу набрання 

чинності нового КК України з'явилося чимало Законів України, якими внесено 

зміни та доповнення до чинного кримінального законодавства. У зв'язку з цим 

набуває актуальності питання правозастосовного тлумачення закону про 

кримінальну відповідальність. Як відомо, прийнято лише 21 (станом на 1 

грудня 2005 р.) нових постанов ПВСУ в цій сфері. І це, безумовно, лише перші 

кроки в царині судового тлумачення кримінального законодавства. 
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Постанови ПВСУ є роз'ясненнями, в котрих дається тлумачення 

кримінально-правових норм і які орієнтують судову практику на правильне 

застосування чинного законодавства. Це сприяє усуненню прогалин і недоліків 

у кримінальному законодавстві. При цьому в постановах ПВСУ йдеться про 

легітимні повноваження, якими законодавець наділив судові органи - правом 

видавати певні роз'яснення щодо положень, які не відображені чи нечітко 

закріплені в кримінально-правових нормах. Набуваючи форми постанов, 

роз'яснення ПВСУ мають загальний характер і не підміняють законів. 

Проблеми, що виникають під час застосування норм кримінального 

законодавства, зазвичай, відповідними постановами ПВСУ повністю вирішити 

не можна. Однак, як свідчить судова та слідча практика, іноді саме постанови 

ПВСУ є тією "істиною в останній інстанції'" до яких звертаються дізнавачі, 

слідчі, прокурори та судді. Не дивлячись на це, в Україні панує романо-

германська (континентальна) система права, згідно з якою головним джерелом 

кримінального законодавства є Кримінальний кодекс України, а не доктрина чи 

судова практика та її прецеденти. Саме це дає привід деяким ученим 

стверджувати, що постанови ПВСУ не є повноправним джерелом 

кримінального законодавства, проте це не є догмою, оскільки інші вчені 

неодноразово пропонували переглянути цю позицію на законодавчому рівні. 

Тим, хто цікавиться проблемами реформування сучасного законодавства, 

мабуть, відомо, що коли в проекті КК України, підготовленому за завданням 

Комісії (тепер Комітету) Верховної Ради України з питань правопорядку та 

боротьби зі злочинністю, були зазначені постанови ПВСУ як джерела 

кримінального законодавства, то це викликало значну кількість заперечень. 

До прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України 

"Про судоустрій України" від 21 червня 2001 р. постанови ПВСУ, згідно зі ст. 

40 та п. 2 ч. 1 ст. 45 Закону України "Про судоустрій України" від 5 червня 1981 

р., мали статус керівних роз'яснень і обов'язкову силу для судів, інших органів і 

службових осіб, які застосовують закон, а сьогодні вони мають лише 

рекомендаційний характер. Хоча, як свідчить аналіз судової та слідчої 

практики, часто ці постанови беруться за основу при кваліфікації злочинів. Так, 

М. Марітчак, здійснюючи анкетування суддів, слідчих і працівників 

прокуратури щодо визначення ієрархічної значущості факторів, які впливають 

на стабільність правозастосовної практики, а отже, і на правильну кримінально-

правову кваліфікацію, встановив, що перше місце одностайно віддано саме 

постановам ПВСУ, потім - консультаціям безпосереднього керівника; порадам 

колег по роботі; коментарям до законодавчих актів, насамперед до КК України; 

позиції прокурора. 

Тож ПВСУ повинен досить відповідально підходити до тлумачення 

кримінально-правових норм. При цьому у своїх постановах він повинен 

роз'яснювати саме суперечні питання кваліфікації злочинів. На жаль, в деяких 

нових постановах ПВСУ, викладаються загальновідомі чи прямо передбачені в 

КК України положення. Так п. 2, абзаци 1, 2 п. З, п. 4 постанови ПВСУ № 1 від 

26 квітня 2002 р. "Про судову практику у справах про необхідну оборону" 

просто дублюють положення, викладені в ст. 36 КК України. Це також 
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стосується пункту 2, 4 постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 2003 р. "Про судову 

практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи", котрі 

дублюють статті 65-69, 15, 17,31 КК України. 

Наявність таких положень значно знижує практичну значущість постанов 

ПВСУ, поряд з відсутністю роз'яснення саме спірних питань кваліфікації. Так, у 

згаданих постановах відсутня будь-яка вказівка щодо кваліфікації вбивства 

особи при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України) й 

одночасно вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК 

України). Пленум Верховного Суду України обмежується лише повторенням ч. 

4 ст. 36 КК України в п. З постанови ПВСУ № 1 від 26 квітня 2002 р. "Про 

судову практику у справах про необхідну оборону": "особа не підлягає 

кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, 

викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити 

відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці 

захисту". 

Зважаючи на відсутність чіткого вирішення зазначеної проблеми, деякі 

науковці, навіть, пропонують кваліфікувати такі дії за ст. 118 КК України (за 

більш привілейованим складом злочину), що не відповідає новим положенням, 

викладеним у КК України. Тож у постановах ПВСУ слід було вказати, що "при 

конкуренції норм статей 116 та 118 КК України, особа взагалі не підлягає 

кримінальній відповідальності". На наш погляд, такі суперечні положення 

повинні однозначно та чітко тлумачитися в постановах ПВСУ. 

Також слід згадати про неоднозначність тлумачення в судовій і слідчій 

практиці та в теорії кримінального права питання про кваліфікацію вбивства 

працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових 

обов'язків. На перший погляд, це регламентовано п. 12 постанови ПВСУ № 2 

від 7 лютого 2003 р. "Про судову практику в справах про злочини проти життя 

та здоров'я особи": умисне вбивство або замах на вбивство працівника 

правоохоронного органу чи його близьких родичів, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку та державного кордону або 

військовослужбовця, за наявності відповідних підстав належить кваліфікувати 

тільки за ст. 348 КК України. Це відповідає загальним правилам конкуренції: 

при конкуренції загальної норми (п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України) та спеціальної 

(ст. 348 КК України) застосовується лише спеціальна норма. 

Однак, у постанові ПВСУ забули згадати, що покарання за злочин, 

передбачений п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України (карається позбавленням волі на 

строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна 

у випадку, передбаченому п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України), є більш суворим, аніж 

за злочин, передбачений уст. 348 КК України (карається позбавленням волі на 

строк від 9 до 15 років або довічним позбавленням волі). 

Така редакція санкцій дає можливість деяким науковцям вказувати на 

можливість кваліфікації за сукупністю злочинів. Зазвичай, при цьому 

наводиться п. 14 постанови ПВСУ № 8 від 26 червня 1992 р. "Про застосування 

судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, 

здоров'я, гідність та власність працівників правоохоронних органів", де 
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говориться, що під посяганням на життя, передбаченим ст. 190-1 КК України 

1960 р.: судам належить розглядати вбивство або замах на вбивство працівника 

міліції, народного дружинника чи військовослужбовця у зв'язку з їхньою 

діяльністю з охорони громадського порядку. Такі дії слід кваліфікувати за 

сукупністю злочинів, передбачених ст. 190-1 КК України 1960 р. та за п. "в" ст. 

93 КК України 1960 р. чи за ст. 17 та п. "в" ст. 93 і залежно від обставин, за 

іншими пунктами ст. 93 КК України 1960 р.. Така позиція ПВСУ існувала аж до 

3 грудня 1997 р., коли вказаний пункт був викладений у новій редакції, де 

вказівки про кваліфікацію за сукупністю злочинів уже не було. 

Важко не погодитися з думкою Т. Марітчак, що таким чином упродовж 

понад п'яти років існувала парадоксальна ситуація, коли суди змушені були 

застосовувати закон відповідно до очевидно неправильного, але обов'язкового 

роз'яснення. Однак і після викладення п. 14 вказаної постанови в новій редакції 

негативний уплив раніше даного роз'яснення продовжував діяти. На 

підтвердження цього науковець наводить такі аргументи: по-перше, певна 

кількість осіб, дії яких були кваліфіковані за сукупністю статей 93 і 190-1 КК 

України 1960 р., продовжували відбувати покарання, а чинне кримінапьно-

процесуальне законодавство не передбачає підстав для перегляду вироків у 

зв'язку зі зміною позиції ПВСУ щодо кваліфікації; по-друге, чимало слідчих, 

прокурорів і суддів "за інерцією" продовжували кваліфікувати такі діяння за 

сукупністю. Звісно, це не виправдовує тих працівників, які не слідкують за 

змінами в постановах ПВСУ, однак відповідна проблема все ж таки існує. 

Щоб виключити всі сумніви на користь згаданого правила кваліфікації, на 

нашу думку, одним із варіантів може бути доповнення п. 12 розглядуваної 

постанови таким положенням: "При вбивстві працівника правоохоронного 

органу (...) покарання не повинно бути меншим, аніж 10 років позбавлення волі. 

Водночас, у разі замаху на вбивство працівника правоохоронного органу (...), 

покарання може бути й меншим - 10 років позбавлення волі." Наявність такого 

положення не дасть злочинцеві уникнути більш суворої відповідальності за 

справді особливо тяжкий злочин, який передбачений спеціальною нормою. 

Отож, таке роз'яснення значно б підсилило практичну значущість аналізованої 

постанови ПВСУ. Іншим варіантом є законодавче вдосконалення відповідних 

санкцій кримінально-правових норм. 

Деякі положення постанов ПВСУ є неточними, а подекуди -

помилковими. Так, згідно з п. 21 постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 2003 р. 

"Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи", 

умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини через деякий час після 

пологів за відсутності кваліфікуючих ознак, передбачених ч. 2 ст. 115 КК 

України, тягне відповідальність за ч. 1 зазначеної статті. Однак у такому разі 

вбивство дитини буде завжди охоплюватися п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України 

(вбивство малолітньої дитини) й тому вказівка в постанові на можливість 

застосування ч.1 ст. 115 КК України є помилковою. 

Викликає зауваження неточна кваліфікація вбивства на замовлення, що 

запропонована в п. 15 згаданої постанови. Це пов'язане з тим, що таке вбивство 

завжди потребує кваліфікації не тільки за п. 11 (вбивство, вчинене на 
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замовлення), а й за п. 12 (вбивство, вчинене за попередньою змовою групою 

осіб) ч. 2 ст. 115 КК України. Вказівка в постанові на можливість такої 

кваліфікації, за умови, що замовник умисного вбивства одночасно був і 

співвиконавцем цього злочину не відповідає змісту ч. 2 ст. 28 КК України. 

Зазначимо, що в ч. 2 ст. 28 КК України вказується на спільне вчинення злочину, 

особами, але при цьому не визначено зміст спільності. Потрібно згадати, що 

спільність можна розуміти яку вузькому (співвико-навство), так і в широкому 

значеннях (розподіл ролей між співучасниками). Також, як відомо, в ст 26 КК 

України подано поняття співучасті, але при цьому не викликає ніяких 

заперечень положення, що це спільна участь суб'єктів злочину, тобто як з 

розподілом ролей, так і як виконавців злочину. 

На нашу думку, є неточним також формулювання кваліфікації 

передбаченої в п. 17 вказаної вище постанови, а саме, "якщо винний не був 

засуджений за раніше вчинене вбивство чи готування до нього або замах на 

нього, ці його дії підлягають самостійній кваліфікації, а повторно вчинене 

вбивство кваліфікується за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК". Тож формула кваліфікації 

повторного вбивства повинна складатися лише із сукупності кримінально-

правових норм, яка викликає обґрунтовані сумніви. Вона (формула), за нашим 

переконанням, не може бути застосована при вчиненні першого вбивства, 

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, і наступного (повторного) вбивства 

передбаченого ст. 115 КК України, оскільки це суперечило б правилам 

кваліфікації повторності злочинів. Згадаймо хоча б абз. 2 п. 15 постанови 

ПВСУ № 5 від 26 квітня 2002 р. "Про судову практику у справах про 

хабарництво", в якому зазначено, що повторністю охоплюються як перший, так 

і наступні злочини, тому кваліфікувати перший із них додатково ще й за ч. 1 ст. 

368 чи ст. 369 КК України не потрібно. 

В інших ситуаціях така формула може бути застосована, про що далі 

згадується в п. 17 постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 2003 р. "Про судову 

практику у справах про злочини проти життя та здоров'я особи". 

Слід також звернути увагу й на те, що в деяких положеннях постанов 

ПВСУ не зовсім точно визначається момент закінчення злочину. Так в абз. 4 п. 

З постанови ПВСУ № 4 від 26 квітня 2002 р. "Про судову практику в справах 

про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів" зазначено, що "незаконне виготовлення наркотичних 

засобів або психотропних речовин утворює закінчений склад злочину з 

моменту, коли почали вчинятися дії, спрямовані на одержання таких засобів чи 

речовин, готових до вживання, або на рафінування чи підвищення у препаратах 

їх концентрації"". Тобто ПВСУ вважає, що достатньо початку таких дій, щоб 

вважати злочин закінченим. Це пов'язано з неправильним тлумаченням ПВСУ 

цього терміна, наведеного в ст. 1 Закону України "Про обіг в Україні 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 15 

лютого 1995 р. Одразу виникає запитання, а якщо кінцевий продукт 

(наркотичний засіб або психотропна речовина) не був отриманий, чи може 

злочин вважатися закінченим? На нашу думку, відповідь очевидна - ні. Це буде 
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замах на злочин. Отож злочин буде закінченим, коли особа отримала 

наркотичний засіб або психотропну речовину. 

Беручи до уваги той факт, що постанови ПВСУ є прихованим судовим 

прецедентом, моральна відповідальність ПВСУ за їх прийняття повинна бути 

не меншою, ніж до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до 

Закону України "Про судоустрій України" від 21 червня 2001 р. Відомо, що 

проекти постанов ПВСУ надсилаються до певних міністерств і вишів 

юридичного профілю для отримання відгуків і формування єдиного бачення 

проблеми. Проте, зазвичай, не на всі, навіть обґрунтовані, пропозиції зважають. 

Отож, видається доцільним опублікування у "Віснику Верховного Суду 

України" найбільш важливих пропозицій, котрі не були взяті до уваги при 

прийнятті постанови. Це надасть можливість юридичній громадськості та 

правозастосовним органам краще зрозуміти логіку та виваженість певних 

положень постанов ПВСУ, а також посилить відповідальність ПВСУ за власні 

рішення. 

Значним досягненням у цій сфері є передбачення на сайті Верховного 

Суду України проектів постанов ПВСУ, з якими можна ознайомитися й на які 

можна відіслати відгуки та власні пропозиції щодо їх удосконалення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Проблема кваліфікації злочинів не втрачає своєї актуальності та 

складності на сучасному етапі розвитку кримінального права, оскільки й досі 

існують численні випадки неточної, неправильної, невідповідної кваліфікації з 

боку органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Навіть якщо 

кваліфікація видається на перший погляд бездоганною, то деякі прорахунки та 

хиби в ній можуть виявитися в процесі розгляду справ за апеляцією чи у 

порядку касаційного провадження. Більше того, вдосконалюється КК України, 

одні його норми скасовуються, інші з'являються. Усе це викликає до життя 

потребу у відмежуванні (диференціації) норм кримінального законодавства, 

здійсненні належної кримінально-правової оцінки певних суспільно 

небезпечних діянь, створенні більш дієвих механізмів і методик кваліфікації 

злочинів, що сприятиме надійній та всебічній охороні й забезпеченню прав і 

свобод людини та громадянина в Україні. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Кримінальний закон - це нормативний акт, прийнятий Верховною Радою 

України, який містить сукупність кримінально-правових норм. Цей закон 

встановлює загальні положення, підстави і межі кримінальної відповідальності, 

види покарання, підстави призначення покарання, звільнення від кримінальної 

відповідальності чи покарання та визначає, які суспільно небезпечні діяння 

вважаються злочинами і які покарання передбачаються за їх вчинення.  

Тлумачення закону, у тому числі кримінального, - це з'ясування та 

визначення змісту правової норми, тобто волі законодавця, відображеної у 

прийнятому ним законі. 
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Тлумачення кримінального закону поділяється на види залежно від 

суб'єкта, способів та обсягу тлумачення. 

За суб'єктом тлумачення поділяють на: 

а) офіційне; 

б)судове; 

в) доктринальне. 

За способами тлумачення поділяють на:  

а) філологічне;  

б) логічне;  

в) системне;  

г) історичне. 

Тлумачення кримінального закону за обсягом кола суспільно небезпечних 

діянь, що охоплюються певною кримінально-правовою нормою, поділяються 

на:  

а) буквальне; 

б) поширювальне; 

в) обмежувальне. 

Проблема кваліфікації злочинів не втрачає своєї актуальності та 

складності на сучасному етапі розвитку кримінального права, оскільки й досі 

існують численні випадки неточної, неправильної, невідповідної кваліфікації з 

боку органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду. Навіть якщо 

кваліфікація видається на перший погляд бездоганною, то деякі прорахунки та 

хиби в ній можуть виявитися в процесі розгляду справ за апеляцією чи у 

порядку касаційного провадження. Більше того, вдосконалюється КК України, 

одні його норми скасовуються, інші з'являються. Усе це викликає до життя 

потребу у відмежуванні (диференціації) норм кримінального законодавства, 

здійсненні належної кримінально-правової оцінки певних суспільно 

небезпечних діянь, створенні більш дієвих механізмів і методик кваліфікації 

злочинів, що сприятиме надійній та всебічній охороні й забезпеченню прав і 

свобод людини та громадянина в Україні. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Поняття, ознаки та значення кримінального закону. 

2. Поняття тлумачення  кримінального  закону. 

3. Значення тлумачення при кримінально-правовій кваліфікації. 

4. Види тлумачення залежно від суб'єкта, способів та обсягу тлумачення. 

5. Види тлумачення кримінального закону залежно від способів 

тлумачення. 

6. Тлумачення кримінального закону за обсягом кола суспільно 

небезпечних діянь. 
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ТЕМА № 5 КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ 

СТАДІЙ ЙОГО ВЧИНЕННЯ  

(4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1.Кваліфікація закінченого злочину. 

2.Кваліфікація готування до злочину. 

3.Кваліфікація замаху на злочин. 

4.Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину. 

Висновки. 

     Питання для самоконтролю 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття правил кваліфікації злочинів з урахуванням 

стадій їх вчинення, а саме, на стадіях готування, замаху та закінченого злочину, 

з’ясування питань кваліфікації злочинів  у зв’язку з добровільною відмовою від 

вчинення злочину та інших дискусійних проблем щодо теми лекції. 

 

ВСТУП 

Кримінальне законодавство передбачає відповідальність не лише за 

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

кваліфікація злочину передбачає встановлення стадії його вчинення. Не 

зважаючи на те, що у КК України є спеціальні положення, які стосуються 

відповідальності за готування до злочину та замах на нього (статті 13—16), що 

відповідні проблеми давно розробляються у теорії кримінального права, 
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врахування стадії вчинення злочину в ході його кваліфікації становить певні 

складнощі у правозастосовній практиці. 

Найбільше утруднень виникає у зв’язку з визначенням моменту 

закінчення окремих видів злочинів, кваліфікацією посягань, у яких є ознаки 

одночасно і попередньої злочинної діяльності, і закінчених злочинів, 

кваліфікацією готування до злочину і замаху на нього при альтернативному та 

неконкретизованому умислі тощо. Ці труднощі значною мірою викликані тим, 

що у чинному законодавстві питання кваліфікації закінченого злочи- 

ну та попередньої злочинної діяльності не регламентовані, а у теорії 

кримінального права багато питань залишаються поза увагою дослідників або ж 

вирішуються суперечливо. 

Вказані обставини і обумовлюють актуальність висвітлення проблем 

кваліфікації злочинів з урахуванням стадії їх вчинення. 

 

1. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗАКІНЧЕННОГО ЗЛОЧИНУ 

 

Відомо, що у теорії кримінального права та у кримінальному 

законодавстві виділяють три стадії злочину, які враховуються при кваліфікації 

посягання: 

 готування до злочину; 

 замах на злочин; 

 закінчений злочин. 

Так зване виявлення умислу («голий умисел») — тобто намір вчинити 

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

кримінальної відповідальності, а, отже, і кримінально-правовій кваліфікації не 

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

Готування до злочину та замах на нього у КК називається незакінченим 

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

злочинною діяльністю (або попередніми стадіями вчинення злочину). 

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

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

наявність стадій взагалі обов’язкова для кожного умисного злочину. Посягання 

кваліфікується як готування до злочину чи замах на нього лише тоді, коли 

злочинна діяльність перервана на відповідній стадії. Якщо ж злочин 

продовжується — після приготувальних дій вчиняються ті, що оцінюються як 

замах, або має місце закінчений злочин, то стадії готування до злочину, замаху 

на нього самостійній кваліфікації не підлягають. Має місце так зване 

поглинання більш пізньою стадією вчинення злочину попередньої стадії. У 

юридичній літературі обґрунтовано зазначалася наявність ієрархії стадій 

вчинення злочину, сутність якої полягає у тому, що кожна нижчесто- яща 

стадія є складовою вищестоящої, а будь-яка вищестояща охоплює 

нижчестоящу. Кожне діяння досягає якоїсь однієї стадії. Діяння не може 

досягти одночасно двох стадій його вчинення, атому воно завжди повинно 

кваліфікуватися за навйвищою стадією його завершеності. 

Урахування стадії вчинення злочину 
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Урахування стадії вчинення злочину при його кваліфікації полягає в: 

- побудові формули кваліфікації, яка щодо кожної зі стадій має 

специфічний вигляд; 

- вирішенні питань конкуренції закінчених та незакінчених злочинів; 

- визнанні сукупності у випадках, коли попередня злочинна діяльність є 

самостійним закінченим злочином. 

Поняття закінченого злочину 

Закінчений злочин — це типовий вид злочину, ознаки котрого не правило 

встановлені у нормах Особливої частини КК, стосовно якого сконструйовані 

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

За загальним правилом, злочин визнається закінченим, якщо у фактично 

скоєному є всі ознаки посягання, передбачені статтею Особливої частини КК. 

З наведеного випливає, що при визначенні моменту закінчення злочину потрібно 

враховувати: 

 описання злочину в Особливій частині КК — чим більше ознак 

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

були підстави вважати злочин закінченим; 

 фактичне виконання об’єктивної сторони злочину — злочин може 

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

сторони. 

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

враховується при визначенні моменту закінчення передбачених відповідними 

нормами злочинів. Можуть бути виділені, принаймні, три варіанти 

формулювання диспозицій кримінально-правових норм і, відповідно, три 

різновиди вище сформульованого правила про момент закінчення злочину — 

стосовно злочину з матеріальним складом, формальним складом, усіченим 

складом. Існують також особливості у моменті закінчення так званих складних 

одиничних злочинів — триваючих, продовжуваних, складених, а також 

злочинів, вчинених у співучасті. 

Момент закінчення злочину з матеріальним складом. 

Загалом злочин з матеріальним складом вважається закінченим тоді, 

коли настали суспільно небезпечні наслідки посягання, передбачені диспозицією 

статті Особливої частини кримінального закону. 

Якщо у статті Особливої частини названо декілька обов’язкових наслідків 

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

наслідків. При цьому один з наслідків, вказаний у диспозиції статті, є 

проміжним на шляху до іншого (інших) — кінцевого (кінцевих). Наприклад, 

посягання, передбачене ч. 2 ст. 121 КК, вважається закінченим тоді, коли мають 

місце наслідки і у вигляді тяжкого тілесного ушкодження, і смерті потерпілого; 

злочин, передбачений ч. 2 ст. 194 КК, закінчений за умови, що відбулося як 

знищення або пошкодження чужого майна (тобто приведення його у стан 

повної чи часткової непридатності), так і заподіяння майнової шкоди в 

особливо великих розмірах або загибель людей чи інші тяжкі наслідки. 

Настання лише одного (проміжного) наслідку не дає підстав кваліфікувати 

злочин як закінчений, настання ж тільки кінцевого наслідку (без проміжного) 
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свідчить про те, що має місце якийсь інший склад злочину. Так, заподіяння 

смерті через необережність, без наявності умисного тяжкого тілесного 

ушкодження кваліфікується не як закінчений злочин, передбачений ч. 2 ст. 121 

КК, азаст. 119 КК чи за іншими статтями Особливої частини, які передбачають 

заподіяння смерті через необережність. 

Коли у статті Особливої частини названо декілька наслідків 

альтернативно (для цього характерно використання сполучників «або-або», 

«атак само», «чи», прийом перерахування «через кому»), то для визнання 

злочину закінченим достатньо настання хоча б одного з таких наслідків. 

Наприклад, злочин, передбачений ч. 2 ст. 345 КК, є закінченим з моменту 

заподіяння потерпілому або легкого, або середньої тяжкості тілесного 

ушкодження. 

У статтях Особливої частини чинного КК зустрічається і такий прийом 

формулювання диспозиції, коли використані терміни охоплюють як відповідну 

дію, так і наслідки. Мова йде, зокрема, про злочини, які законодавцем названі 

«посягання на життя» (статті 112, 348, 379, 400, 443 КК). У теорії 

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

життя» охоплює як заподіяння смерті, так і замах на вбивство. Наведена 

позиція неодноразово закріплена у постановах Пленуму Верховного Суду 

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

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

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

потерпілого — має місце замах на вбивство відповідної особи. 

Момент закінчення злочину з формальним складом. 

Злочин з формальним складом вважається закінченим тоді, коли 

повністю виконане (завершене) діяння, що назване у диспозиції статті 

Особливої частини як ознака складу такого посягання. 

Якщо у диспозиції статті Особливої частини названо декілька 

обов’язкових діянь, то такий злочин вважається закінченим з моменту 

виконання всіх обов’язкових діянь. Так, самовільне присвоєння владних 

повноважень або звання службової особи (ст. 353 КК) є закінченим злочином 

тоді, коли 1) вчинене самовільне присвоєння владних повноважень або звання 

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

лише одного з обов’язкових діянь не є підставою кваліфікувати злочин як 

закінчене посягання. 

Злочин з формальним складом з декількома альтернативними діяннями є 

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

Так, посягання, передбачене ст. 199 КК, є закінченим з моменту виконання 

будь-якої із семи дій, які входять в об’єктивну сторону цього делікту: 1) 

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

ввезення в Україну з метою збуту; 7) збут вказаних у диспозиції статті 

предметів (підробленої національної валюти України, іноземної валюти, 

державних цінних паперів чи білетів державної лотереї). 

Момент закінчення злочину з усіченим складом. 
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Крім матеріальних і формальних складів злочинів, у теорії кримінального 

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

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

сторони, вказується на незакінчене діяння. У юридичній літературі 

зазначається, що законодавець, залежно від описання діяння у кримінально-

правовій нормі, переносить момент його закінчення на більш ранню стадію — 

готування до злочину чи замаху на нього (як приклад наводиться розбій та 

бандитизм). З такою оцінкою погодитися важко. Адже в усічених складах 

відповідні стадії вчинення злочину взагалі не можуть мати місце, оскільки вже 

початок виконання діяння визнається закінченим злочином. 

Тому злочин з усіченим складом вважається закінченим з моменту 

початку виконання суспільно небезпечного діяння, вказаного у диспозиції 

статті Особливої частини. 

Викладені вище положення, які стосуються загальних правил про момент 

закінчення злочинів з матеріальним, формальним, формально-матеріальним та 

усіченим складом, схематично зображено на схемі 1.  

 

Схема 1. Момент закінчення злочину 

 

 
Момент закінчення триваючого злочину. 

Поняття триваючого злочину виробила теорія кримінального права, його 

сприйняла слідчо-прокурорська та судова практика. Виділення серед усіх 

злочинів так званих триваючих грунтується на тому, що їх об’єктивна сторона 

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

початкового акту поведінки, а за рахунок наступної бездіяльності, яка 

продовжується до покладення йому краю чи добровільного припинення. Весь 

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

того часу, поки триває відповідна злочинна поведінка, щодо такого злочину не 
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починають перебігати строки .давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, не може бути застосоване помилування та амністія. 

Досягнувши стадії закінченого злочину, вказане посягання юридично є 

закінченим, а фактично ще продовжує вчинятися, триває протягом певного 

часу. Типовими прикладами триваючих злочинів є дезертирство, незаконне 

зберігання зброї тощо. 

Поняття триваючого злочину викладене у постанові Пленуму Верховного 

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

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

давності та амністії до триваючих та продовжуваних злочинів». 

У п. 1 цієї постанови вказано, що такого роду злочини характеризуються 

безперервним виконанням складу певного злочинного діяння. Триваючий 

злочин починається з якої-небудь злочинної дії (наприклад, при самовільній 

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

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

з наступним тривалим невиконанням обов’язків, покладених на винного 

законом під загрозою кримінального переслідування. Роз’яснюючи положення, 

пов’язані з часовими рамками вчинення триваючого злочину, постанова вказує: 

він починається з моменту вчинення злочинної дії (бездіяльності) і закінчується 

внаслідок дій самого винного, спрямованих до припинення злочину, або 

настання подій, що перешкоджають вчиненню злочину (наприклад, втручання 

органів влади). Далі у вказаній постанові визначається, що амністія 

застосовується до тих триваючих злочинів, які закінчилися до її видання, строк 

давності обчислюється з часу їх припинення за волею чи всупереч волі винного. 

Разом з тим ні у наведеній постанові, ні у юридичній літературі 

спеціально не розглядається питання про те, як має кваліфікуватися триваючий 

злочин. Видається, що на триваючий злочин повністю поширюється загальне 

правило: злочин кваліфікується як закінчений (тобто, без посилання на ч. 1 ст. 

14, ч. 2 або ч. З ст. 15 КК, а лише за статтею Особливої частини) тоді, коли у 

скоєному є всі ознаки, передбачені диспозицією статті Особливої частини. 

Оскільки законодавство передбачає триваючі злочини лише з формальним 

складом, то вони кваліфікуються як закінчені тоді, коли виконане діяння, яке є 

обов’язковою ознакою об’єктивної сторони. Наприклад, вже саме по собі 

самовільне залишення частини або місця служби з метою ухилитися від 

військової служби повинно кваліфікуватися за відповідною частиною ст. 408 

КК незалежно від наступної поведінки особи чи дій органів влади. 

Момент закінчення продовжуваного злочину. 

Продовжуваний злочин характерний тим, що вчиняється шляхом 

декількох дій, спрямованих на досягнення єдиної мети. Характерними 

прикладами продовжуваного злочину є викрадення речі частинами. 

Даючи поняття і викладаючи свою позицію щодо початку і моменту 

закінчення продовжуваних злочинів, Пленум Верховного Суду колишнього 

СРСР у названій вище постанові вказав, що це злочини, які складаються з ряду 

тотожних злочинних дій, спрямованих до єдиної мети і котрі складають у 

сукупності єдиний злочин, вони характеризуються тривалістю злочинної дії; 
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початком продовжуваного злочину належить вважати вчинення першої дії з 

декількох тотожних, що становлять один триваючий злочин, а закінченим — 

момент вчинення останньої злочинної дії. 

Це роз’яснення потребує, принаймні, уточнення з низки положень: 

 правила щодо моменту закінчення злочинів, які базуються на 

врахуванні виду складу злочину, повністю поширюються і на продовжувані 

злочини. Тому важко погодитися, що при визначенні моменту закінчення 

продовжуваних злочинів треба брати до уваги лише момент вчинення дії — 

злочини з матеріальним складом повинні визнаватися закінченими з моменту 

настання наслідків, передбачених диспозицією статті Особливої частини КК; 

 необхідно з’ясувати, що слід вважати «останньою злочинною дією». 

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

поведінки винного, чи дія, за наявності якої має місце закінчений склад 

відповідного злочину; 

 слід уточнити момент закінчення продовжуваного злочину тоді, коли 

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

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

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

заподіяння відповідних наслідків) становить адміністративний проступок, інше 

правопорушення і лише у сукупності — продовжуваний злочин. 

Наприклад, якщо винний у три прийоми викрадає костюм, що 

складається з брюк, вартістю два неоподатковуваних мінімуми доходів 

громадян, камізельки, яка окремо коштує суму, еквівалентну одному 

неоподатковуваному мінімуму, та піджака ціною у три неоподатковуваних 

мінімуми, то кожне окреме посягання становить дрібне розкрадання — 

адміністративний проступок. Тільки вчинення третього викрадення перетворює 

таке посягання у злочин; 

 потрібно визначити момент закінчення продовжуваного злочину, який 

складається з декількох посягань, окремі з яких становлять собою злочин. Тоді, 

коли повторення посягань («накопичення наслідків») призводить до зміни 

кваліфікації. Наприклад, коли чергова крадіжка означає, що загальна вартість 

викраденого перевищує розмір, достатній для визнання крадіжки такою, яка 

вчинена у великих чи особливо великих розмірах. 

З урахуванням викладених вище зауважень слід розглянути питання про 

момент закінчення продовжуваного злочину конкретніше. 

При кваліфікації продовжуваного злочину, який складається з 

декількох проступків, потрібно виділяти дві ситуації. 

Перша має місце тоді, коли закон пов’язує кримінальну відповідальність з 

вчиненням декількох дій, тобто, коли має місце формальний склад злочину. 

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

достатніх для визнання посягання злочином; друга — при повторності 

(неодноразовості); третя — при систематичності. Наприклад, неодноразове 

погане поводження з військовополоненими (ст. 434 КК) складається з декількох 

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

закінченим з моменту вчинення, принаймні, другої дії; систематичне заняття 
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проституцією (ч. 1 ст. 303 КК) кваліфікується як закінчений злочин, коли воно 

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

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

пов’язується з їх вчиненням. 

Друга з таких ситуацій полягає у вчиненні посягань з матеріальним 

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

шкоди стає достатнім для визнання посягання, що складається з декількох 

деліктів, злочином. Щодо крадіжки чужого майна — тоді, коли вартість 

викраденого перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян. 

Отже, викрадення, що складається з десяти епізодів, у кожному з яких 

винний викрадає чуже майно вартістю по сто гривень, кваліфікується як 

закінчений злочин тоді, коли виконаний п’ятий епізод. 

Кваліфікуючи продовжуваний злочин, що складається з посягань, 

кожне з яких може оцінюватися як окремий злочин, також треба 

розрізняти дві ситуації. 

Перша має місце тоді, коли вчинено декілька діянь, спрямованих на 

досягнення єдиного результату, але сумарні наслідки не перетворюють злочин 

у кваліфікований. 

Наприклад, викрадено майно вартістю три тисячі гривень у шість 

прийомів, щоразу по п’ятсот гривень. Такий злочин має кваліфікуватися як 

закінчений не з моменту вчинення останньої дії — шостої крадіжки, а коли 

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

одного з посягань, які утворюють продовжуваний злочин, змінюється правова 

оцінка скоєного. Уявімо ситуацію, аналогічну попередній, але вартість 

викраденого становить сто двадцять тисяч гривень, щоразу викрадається майно 

вартістю у двадцять тисяч гривень. Тоді після третього епізоду скоєне 

кваліфікується як закінчене розкрадання у великому розмірі, після п’ятого — як 

закінчене розкрадання у особливо великому розмірі. 

Момент закінчення Складений злочин — це врахова- складеного злочину 

на законодавцем сукупність злочинів— «об’єднання» у одній статті Особливої 

частини КК двох чи більше діянь, кожне з яких становить собою самостійний 

злочин. Типовим прикладом такого злочину є посягання, передбачене ч. 2 ст. 

121 КК — умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть 

потерпілого. За своєю конструкцією норма, у ній передбачена, об’єднує два 

самостійних посягання: ч. 2 ст. 121 КК = ч. 1 ст. 121 КК + ст. 119 КК 

«Складатися» можуть різні злочини: умисний з умисним, умисний з 

необережним, необережний з необережним; злочини з матеріальним складом зі 

злочинами з формальним складом. При цьому моменти закінчення окремих 

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

виникає проблема встановлення моменту закінчення складених злочинів. 

Загальне правило, яким керуються при визначенні моменту закінчення 

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

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

диспозицією статті Особливої частини. Тобто, складений злочин кваліфікується 

як закінчений за умови, що є закінченими всі посягання, які його утворюють. 
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Схема 2. Закінчення продовжуваного злочину 

 
Викликає інтерес питання про кримінально-правову оцімку зворотної 

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

виконавець все одно виконав закінчений злочин. Вирішення цього питання 

зводиться до констатації наявності чи відсутності причинного зв’язку між діями 

такої особи і вчиненням злочину виконавцем. Якщо такий зв’язок існує, то це 

означає, що і таких часткових ді й було достатньо для спільного вчинення 

злочину. А, отже, співучасник повинен нести відповідальність за закінчений 

злочин (його діяння кваліфікуються з урахуванням положень про форму 

співучасті, вид співучасника). Коли ж причинного зв’язку немає, то не існує 

спільного вчинення злочину, немає самої співучасті. Поведінка такої особи 

оцінюється як, так звана, невдала співучасть, стадія вчинення злочину 

визначається безвідносно до кваліфікації дій виконавця (про це детальніше 

йтиме мова нижче). 

Момент закінчення злочину, вчиненого у співучасті.  

При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, визначальним є 

правило, що відповідальність усіх співучасників визначається відповідальністю 

виконавця злочину. Стосовно визначення моменту закінчення злочинів, 

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

співучасників кваліфікуються як посягання за тією стадією, яку вчинив 

виконавець злочину.  

У юридичній літературі момент закінчення окремих видів злочинів 

звичайно пов’язується з наявністю у скоєному ознак їх об’єктивної сторони. 

Однак у низці випадків правильно встановити момент закінчення злочину 

можна лише з урахуванням також суб’єктивних ознак посягання. Не 

визначивши спрямованості умислу, мети і мотивів вчинення дій, важко 
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визначити стадію, на якій було покладено край чи перервано злочинну 

діяльність. Характерна у цьому відношенні одна з кримінальних справ, яка 

розглядалася судовими органами колишнього Союзу PCP. 

На заводі мінеральних вод комірник шляхом перекручень обліку створив 

надлишок у декілька тисяч пляшок мінеральної води. При спробі вивезти їх за 

підробленими документами він був затриманий. За загальним правилом, 

розкрадання предметів, що можуть бути використані, спожиті на місці, на 

території, яка охороняється, вважається закінченим, відколи винний отримує 

таку можливість. Виходячи з цього, дії комірника і були спочатку кваліфіковані 

як закінчений злочин. Однак з урахуванням його намірів — намагання вивезти 

викрадене за межі території заводу, а також того, що декілька тисяч пляшок 

мінеральної води не можуть бути спожиті на території заводу, кваліфікація 

цього посягання змінена — винний був засуджений не за закінчене 

розкрадання, а за замах на такий злочин. 

Кваліфікація злочину як закінченого 

Ознаки закінченого злочину викладено в диспозиції статті Особливої 

частини КК. Тому його кваліфікують лише за статтею Особливої частини. 

Кваліфікація злочину як закінченого посягання означає: 

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

2) діяння, які вчинено до моменту закінчення посягання, але у зв’язку з 

ним, підлягають додатковій (самостійній, окремій) кваліфікації за умови, що їх 

не охоплюють ознаки цього злочину – коли має місце сукупність злочинів 

(наприклад, нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження потерпілому 

при вчиненні хуліганства, передбаченого ч.1 ст.296 КК; в цьому випадку дії 

винної особи додатково кваліфікуються ще й за ст.122 КК); 

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

цього посягання, якщо вони не становлять собою іншого злочину (наприклад, 

незаконне заволодіння транспортним засобом з наступним викраденням його 

деталей, вузлів та агрегатів кваліфікується тільки за відповідною частиною 

ст.289 КК); 

4) діяння, вчинені після закінчення злочину, підлягають додатковій 

кваліфікації тоді, коли вони утворюють самостійний злочин (наприклад, якщо 

після зґвалтування потерпілій були спричиненні тяжкі тілесні ушкодження, ці 

дії кваліфікуються за відповідними частинами ст.152 та ст.121 КК). 

Конкретизуючи викладені вище положення, можна вказати таке. 

Кваліфікація злочину як закінченого означає, що у її ході враховуються 

всі обов’язкові ознаки (у тому числі декілька діянь, кілька наслідків чи хоча б 

однієї з кожної із альтернативних ознак) складу злочину. Наявність закінченого 

злочину також означає, що кваліфікацією охоплена вся попередня діяльність, 

пов’язана з готуванням до цього злочину чи початком його виконання — тобто 

діяння, вчинені до моменту закінчення злочину. Разом з тим, якщо у ході 

попередньої злочинної діяльності виконувалися посягання, що місять ознаки 

самостійних, не менш небезпечних злочинів, то вони підлягають окремій 

кваліфікації. 
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Як класичний приклад, звичайно, наводять придбання вогнестрільної 

зброї, з використанням якої вчиняється умисне вбивство. 

Як таке придбання вогнестрільної зброї у даному разі становить собою 

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

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

самостійній кваліфікації. 

 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

За загальним правилом, злочин визнають закінченим, якщо у фактично 

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

Правила кваліфікації закінченого злочину: у скоєному є всі обов’язкові 

ознаки відповідного складу злочину; діяння, які вчинено до моменту закінчення 

посягання, але у зв’язку з ним, підлягають додатковій (самостійній, окремій) 

кваліфікації за умови, що їх не охоплюють ознаки цього злочину – коли має 

місце сукупність злочинів; діяння, вчинені після закінчення злочину, не 

впливають на кваліфікацію цього посягання, якщо вони не становлять собою 

іншого злочину ; діяння, вчинені після закінчення злочину, підлягають 

додатковій кваліфікації тоді, коли вони утворюють самостійний злочин;. 

 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ ГОТУВАННЯ ДО ЗЛОЧИНУ 

 

Підстави кримінальної відповідальності за попередню злочинну 

діяльність 

Готування до злочину та замах на злочин характеризуються, зокрема, за 

попередню злочинну діяльність ознаки злочину, передбачені статтею 

Особливої частини кримінального закону. Найбільш яскраво цю думку виразив 

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

даного злочину, за винятком одного лише —- наслідку. Готування — там, де 

можуть бути відсутні всі елементи складу, за винятком умислу та дії. 

Це положення потребує певного уточнення. При вчиненні замаху можуть 

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

Не виконується повністю діяння при вчиненні замаху на злочини з формальним 

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

декількох діянь, має місце тоді, коли виконано лише одне з обов’язкових діянь. 

Для готування характерним є наявність не тільки умислу, а й інших елементів 

складу злочину — об’єкта та суб’єкта. При так званому замаху на негідний 

об’єкт відсутній об’єкт посягання, у разі замаху з негідними засобами відсутні і 

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

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

замах, враховуючи спрямованість умислу. 

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

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

відсутність складу злочину взагалі. 

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

характеризуються недорозвиненою об’єктивною стороною. Для готування 
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характерна повна відсутність діянь, які описані у диспозиції статті Особливої 

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

відсутність суспільно небезпечних наслідків чи (та) неповне або часткове 

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

Тобто, не- закінчений злочин має місце при відсутності деяких обов’язкових 

ознак складу злочину, описаного у статті Особливої частини. 

У зв’язку з цим постає питання про підставу кримінальної 

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

статтею Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. 

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

підставою кримінальної відповідальності є наявність у посяганні всіх ознак 

складу злочину. В спеціальній літературі обґрунтовано стверджується, що 

принцип караності лише тих дій, які містять у собі склад злочину, зберігає свою 

силу і у випадках притягнення до кримінальної відповідальності за незакінчену 

злочинну діяльність. Однак такий погляд не знайшов підтримки у літературі. 

Що ж до того, чим є такий склад злочину, у теорії кримінального права не 

досягнуто єдності позицій. 

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

якого існує не лише склад закінченого злочину, а й склад замаху на той же 

злочин, склад готування до злочину. Обґрунтовану критику такої позиції дала 

Н. Ф. Кузнецова, яка вказувала, що замах і готування небезпечні не як такі, а 

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

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

до вбивства, замах на крадіжку тощо. 

Друга думка, загальноприйнята сьогодні, полягає у тому, що готування і 

замах становлять собою склад злочину, ознаки якого передбачені як статтею 

Особливої частини про відповідний закінчений злочин, так і статтею Загальної 

частини, що передбачає незакінчений злочин. Склад незакінченого злочину 

містить ознаки відповідного закінченого посягання (крім відповідних ознак 

об’єктивної сторони), ознаки об’єктивної сторони, котрих бракує, 

«заміщуються» ознаками готування до злочину чи замаху на злочин (які 

передбачені ч. 1 ст. 14 або ч. 2 чи ч. З ст. 15 К К 2001 р.). Відсутні ознаки об 

’єктивної сторони доказуються не як такі, які фактично настали, а як ті, що 

повинні були настати, якщо їх настанню не перешкодили б обставини, 

незалежні від волі особи. 

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

замаху на злочин встановлені статтею Особливої частини та ч. 1 ст. 14 або чч. 

2, 3 ст. 15 КК, при кваліфікації попередньої злочинної діяльності потрібно 

посилатися також на статтю Особливої частини, яка передбачає відповідний 

закінчений злочин, і на вказані статті Загальної частини КК. 

Формула кваліфікації попередньої злочинної діяльності 

Формула кваліфікації готування до злочину чи замаху на злочин має 

відповідати таким вимогам: 

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

2) посилання на статтю Загальної частини КК має бути перед вказівкою 
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на статтю Особливої частини КК (наприклад, ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 КК); 

3) містити посилання на відповідну частину, пункт статті Особливої 

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

готування чи замах (наприклад, ч.1 ст.14, п.6 ч.2 ст.115 КК); 

4) якщо винному інкримінують вчинення кількох незакінчених злочинів, 

передбачених кількома статтями Особливої частини, то посилання на 

відповідні частини ст. 14 або 15 КК має бути перед кожною зі статей 

Особливої частини, причому, незалежно від того, мають місце однакові чи 

різні стадії вчинення злочину (наприклад, ч.1 ст.14, п.6 ч.2 ст.115; ч.2 ст.15, 

ч.3 ст.185 КК); 

5) у формулі кваліфікації попередньої злочинної діяльності розділові 

знаки має бути розставлено так, щоб було видно, до якої статті Особливої 

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

важливо у випадках вчинення винним декількох злочинів, передбачених 

різними статтями Особливої частини. Оптимальним видається відділяти 

посилання на статті Загальної і Особливої частин дефісом, посилання ж на 

окремі статті Особливої частини — крапкою з комою. При цьому формула 

кваліфікації (наприклад, дій А., який вчинив готування до вмисного вбивства 

без обтяжуючих обставин та закінчений замах на крадіжку чужого майна з 

проникненням у житло) матиме такий вигляд: 

А.: ч. 1 ст. 14 — ч. 1 ст. 115; ч. 2 ст. 15 — ч. З ст. 185 КК України. 

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

зустрічається на практиці: А.: ст.ст. 14, 15,ч.2 ст. 115,ч.З ст. 185 КК України, 

то з неї не вбачається, яка конкретна стадія попередньої злочинної діяльності 

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

Викладені вище положення щодо кваліфікації попередньої злочинної 

діяльності стосуються чинного кримінального законодавства України. Воно 

встановлює кримінальну відповідальність за готування та замах стосовно будь-

якого злочину, який вчиняється з прямим умислом, підстави відповідальності 

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

притягнення до кримінальної відповідальності за готування до злочину 

пояснюється високою латентністю таких посягань, а також невеликим ступенем 

їх суспільної небезпеки, внаслідок чого застосовується звільнення від 

кримінальної відповідальності. 

В історії кримінального законодавства, у правових системах зарубіжних 

держав використовувалися і використовуються також інші конструкції 

відповідальності за попередню злочинну діяльність, від чого залежить й 

кваліфікація скоєного. Цілком можливе їх запровадження у кримінальне 

законодавство України. Тому це питання становить не тільки теоретичний 

інтерес, воно може переміститися у практичну площину. 

Найпоширенішими законодавчими прийомами встановлення 

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

охарактеризованого вище, такі: 

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

злочини, а лише за певні їх категорії, залежно від ступеня тяжкості. Так, 
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Основи кримінального законодавства Союзу PCP і союзних республік, які 

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

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

бути караним стосовно особливо тяжких і тяжких злочинів. Встановлення 

відповідальності за попередню злочинну діяльність лише у цих випадках було 

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

набрав чинності. 

Наведена конструкція кримінальної відповідальності за попередню 

злочинну діяльність передбачає кваліфікацію скоєного за статтею Загальної 

частини, яка встановлює караність готування чи замаху, та статтею Особливої 

частини. 

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

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

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

випадках, коли законодавець вважає, за потрібне встановити відповідальність 

за готування чи замах на злочин, відповідна вказівка зразка: «Готування до 

цього злочину є караним», «Замах на цей злочин є караним», «Готування і 

замах до цього злочину є караними» — міститься у окремій частині статті 

Особливої частини чи у примітці до неї. Відсутність такої прямої вказівки 

означає, що кримінальна відповідальність за певний вид попередньої злочинної 

діяльності не настає. 

Вказана конструкція кримінальної відповідальності була у російському 

дореволюційному законодавстві. Пропонувалася вона й авторами проекту КК, 

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

проекту, яка називається «Кваліфікація приготування до караного діяння та 

замах на нього», передбачалося, що «відповідальність за приготування до 

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

відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу; вони підлягають 

кваліфікації за цими ж статтями». 

Кваліфікуєте готування до злочину, замах на нього при такій конструкції 

за статтею Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин з 

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

виду попередньої злочинної діяльності. 

Перелік злочинів, готування та замах на які тягне кримінальну 

відповідальність, встановлюється у спеціальній статті Загальної частини. При 

цьому скоєне кваліфікується з посиланням на дану статтю та статтю Особливої 

частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. 

Поняття готування до злочину 

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

конкретне. У ній перераховані дії, в яких може полягати готування до злочину 

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

злочину у законодавчому визначенні не названі. Разом з тим кваліфікація 

готування до злочину передбачає точне встановлення його ознак. 

Аналіз кримінально-правових норм, теоретичних положень, практики дає 

змогу виділити такі ознаки готування до злочину. 
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1) виконуються дії, які не описано в диспозиції статті Особливої частини, 

тобто які не належать до об’єктивної сторони цього злочину (наприклад, 

придбання в торговельній мережі кухонного ножа чи сокири для вчинення 

злочину за допомогою цих знарядь); 

2) винний виконує одну з дій, які названо в ч. 1 ст. 14 КК як види 

готування до злочину (наприклад, підшукання співучасників або змова на 

вчинення злочину); 

3) приготувальні дії є завершеними (наприклад, виготовлення відмички 

для протиправного відкриття замку на вхідній двері магазину); 

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

винного (наприклад, у зв’язку з затриманням особи працівниками міліції у 

нього було виготовлена ним відмичка для протиправного відкриття замків). 

Розглянувши кожну з наведених ознак детальніше, можна не лише 

уточнити поняття готування до злочину, а й показати його відмінність, з одного 

боку, від виявлення умислу, а, з іншого — від замаху на злочин. 

Готування до злочину завжди виражається у конкретних діяннях. Як 

правило, це активна поведінка. Однак було б неправильним заперечувати 

можливість готування, яке полягає у іншому умисному створенні умов для 

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

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

вчинити крадіжку. Готування до злочину відрізняється від виявлення умислу 

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

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

діях чи бездіяльності особи. 

Водночас готування до злочину характеризується тим, що вчиняються 

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

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

до якого має місце готування. Перехід до виконання об’єктивної сторони 

злочину означає, що є більш пізня стадія його вчинення — замах.  

Готування не пов’язане із законодавчою характеристикою злочину. Не 

існує переліку дій, у яких може виражатися готування до конкретного 

посягання, загальний же перелік таких дій, що міститься у ч. 1ст. 14 КК, не 

вичерпний, оскільки у законі йдеться про «інше умисне створення умов для 

вчинення злочину». Таке формулювання дозволяє підвести під поняття 

«готування» практично будь- яке діяння, яке характеризується відповідними 

об’єктивними та суб’єктивними ознаками. 

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

причинно пов’язана з наступними діяннями винного. Готування — це не будь-

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

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

виконання об’єктивної сторони злочину. Готування включає ширшу сферу дій. 

У юридичній літературі здавна зазначається, що приготувальні до злочину дії 

можуть бути зведені до трьох категорій.  

 підготовка до виконання злочинного діяння (добування засобів, які 

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

необхідних відомостей; усунення дійсних або уявних перешкод; приведення 

об’єкта посягання до такого стану, за якого можливо приступити до виконання 

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

до дії, тощо); 

 готування до користування плодами злочинного посягання; 

 готування безкарності вчиненого посягання. 

Зрозуміло, що відповідні дії (насамперед, вказані у пп. 2, 3) можуть бути 

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

входить у об’єктивну сторону злочину, причому скоєні зі злочинною метою. 

Формулювання, яке міститься у ч. 1 ст. 14 КК, дозволяє твердити, що 

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

приготувальні дії були успішними, закінченими. Тобто, особа дійсно 

придбала знаряддя чи засоби вчинення злочину, пристосувала — видозмінила 

їх так, що вони стали придатні не для побутового, господарського чи іншого 

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

М. С. Таганцев писав: засобом є не рушниця взагалі, а рушниця заряджена і 

така, яка знаходиться у злочинця за таких умов, щоб він міг вистрілити у 

жертву, не миш’як взагалі, а миш’як, підмішаний до їжі, питва і поставлений 

так, щоб жертва могла його вжити, тощо. 

Незавершене готування — «готування до готування» чи «замах на 

готування» — спроба придбати або пристосувати знаряддя чи засоби вчинення 

злочину, спроба створити умови для вчинення злочину не можуть оцінюватися 

як перша стадія скоєння злочину. Такі дії у силу їх віддаленості від закінченого 

посягання, у зв’язку з тим, що вони не складають реальної загрози об’єкту 

злочину, не становлять суспільної небезпеки і не відносяться чинним 

законодавством до злочинних. 

Нарешті, ознакою готування є те, що злочинна діяльність не 

продовжилася з причин, не залежних від волі винного. Особа, яка 

приготувалася до вчинення злочину, не перейшла до виконання об’єктивної 

сторони вимушено, у зв’язку з наявністю причин, незалежних від її волі — 

затримання органами влади, поведінка наміченої жертви, посилення охорони 

об’єкта, запровадження нових бланків документів тощо. Припинення злочинної 

діяльності за власною волею, незалежно від мотивів, за наявності можливості 

продовжити посягання і усвідомленні такої можливості свідчить про наявність 

добровільної відмови від вчинення злочину — обставини, за якої особа, що 

готувалася до вчинення злочину, не підлягає кримінальній відповідальності. 

Загальні правила кваліфікації готування до злочину  

Готування до злочину кваліфікується з урахуванням загальних правил 

кваліфікації попередньої злочинної діяльності, підстав кримінальної 

відповідальності за неї. Тобто, скоєне кваліфікується за статтею Особливої 

частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин, з посиланням нач. 1 ст. 

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

відповідного закінченого злочину з урахуванням незавершеності його 
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об’єктивної сторони, а також вчинення діяння, яке відповідає ознакам 

готування до злочину, що розглядалися спочатку. 

Кваліфікація окремих видів готування до злочину 

У теорії кримінального права і  на практиці виділяється ряд спеціальних 

питань кваліфікації готування до злочину. Вони потребують додаткового 

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

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

мають специфіку в зв’язку з необхідністю враховувати вид умислу 

(альтернативний, неконкретизований). 

Кваліфікація невдалої співучасті у вчиненні злочину 

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

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

зокрема: 

 якщо особа, яка повинна була виступати як виконавець 

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

підбурювача; 

 якщо гаданий виконавець, співвиконавець, пособник, організатор 

добровільно відмовилися від вчинення злочину; 

 коли гаданий виконавець (співвиконавець), пособник, організатор 

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

них; 

 якщо пособник вчинив дії після добровільної відмови виконавця чи 

після припинення його діяльності на стадії готування до злочину; 

 якщо виконавець не зміг скористатися сприянням пособника, зокрема, 

тоді, коли таке сприяння виявилося запізнілим (здійснене після вчинення 

посягання виконавцем чи після припинення його діяльності); 

 коли виконавець не виконав вказівок організатора злочину. 

При невдалій співучасті постає питання про кримінально-правову оцінку 

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

Особа, яка не піддалася на вплив підбурювача або спочатку погодилася 

на вчинення певних дій, а згодом добровільно відмовилася від продовження 

посягання, не підлягає кримінальній відповідальності за злочин, у скоєння 

якого її втягували. 

Складнішою є справа з оцінкою дій того, хто безуспішно виступав як 

підбурювач — невдалого підбурювача. З чинного КК випливає, що у таких 

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

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

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

вважати умисним створенням умов для вчинення злочину — тобто однією з 

при готувальних дій, про які йдеться у ч. 1 ст. 14 КК. Кваліфікація дій 

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

не викликає сумніву тоді, коли його дії були успішними на певному етапі, 

тобто, за умови, що гаданий виконавець спочатку погодився на вчинення 

злочину. В такому разі є підстави вважати, що умови для вчинення злочину 
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були вже створені, дальшого розвитку злочин не отримав з причин, незалежних 

від волі винного. 

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

відразу відмовився від участі у злочині. Тобто, невдалість співучасті виявилася 

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

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

вважати готуванням до злочину, вони охоплюються поняттям виявлення 

умислу, що не тягне кримінальної відповідальності. 

Аналогічні підходи мають застосовуватися також при кваліфікації інших 

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

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

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

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

злочину. Гаданий виконавець, який не зміг приступити до виконання 

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

тільки на стадії готування до злочину. 

Кваліфікація досягнення змови на вчинення злочину 

Досягнення змови на вчинення злочину без скоєння подальших дій 

досягнення кваліфікують з урахуванням конструкції кримінально-правової 

норми, яка передбачає відповідальність за цей злочин: 

1) Стаття Особливої частини встановлює відповідальність за певну 

поведінку осіб, які попередньо змовилися. Досягнення самої лише змови про 

спільне вчинення злочину особами без подальших дій кваліфікують як 

готування до злочину, причому скоєне кваліфікують за ч.1 ст.14 та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідальність за злочин, вчинений за 

попередньою змовою групою осіб (наприклад, ч.1 ст.14, ч.2 ст.186 КК як 

готування до грабежу за попередньою змовою групою осіб). 

2) Стаття Особливої частини передбачає відповідальність за вчинення 

злочину групою осіб, причому незалежно від наявності чи відсутності 

попередньої змови. Досягнення змови на спільне вчинення такого злочину 

кваліфікують як готування до злочину – за ч.1 ст.14 та статтею Особливої 

частини, яка передбачає відповідальність за груповий злочин. 

3) Стаття Особливої частини спеціально не передбачає відповідальність за 

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

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

на спільне вчинення цього посягання кваліфікують як готування до злочину 

(наприклад, готування до придбання вогнепальної зброї кваліфікують за ч.1 

ст.14, ч.1 ст.263 КК). 

4) Стаття Особливої частини встановлює відповідальність за саме 

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

які змовилися, а за змову для дії). Саме досягнення змови у таких випадках 

кваліфікують як закінчений злочин (наприклад, організація озброєної банди 

кваліфікується як закінчений злочин, передбачений ст.257 КК). 

Кваліфікація згоди на участь у злочині 
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Отримання згоди свідчить, що підбурювальна чи організаторська 

діяльність розпочалася, виразилася в конкретних діях, а скоєне (дії того, хто 

отримав згоду іншої особи на участь у спільному вчиненні злочину) 

кваліфікують як готування до злочину (наприклад, дії підбурювача, який 

схилив іншу особу на вчинення крадіжки і отримав на це згоду особи на дійсне 

її вчинення, кваліфікуються як готування до вчинення зазначеного злочину). 

Інша ситуація має місце тоді, коли внаслідок дій підбурювача особа, яка 

має виступати як виконавець чи пособник злочину, дає лише згоду на участь у 

його вчиненні. Сама згода на участь у злочині, яку не підкріплено іншими 

активними діями, свідчить лише про виявлення умислу вчинити злочин. Тому 

такі дії не може бути визнано як першу стадію вчинення злочину і, відповідно, 

їх не слід кваліфікувати як готування до злочину. 

Кваліфікація створення злочинної організації 

Дії зі створення злочинних організацій кваліфікують як закінчений 

злочин навіть тоді, коли вони не спричинили виникнення такої організації. 

Участь у злочинній організації є закінченим злочином з моменту вступу 

до неї. Особу вважають її учасником відтоді, відколи інші учасники виразили 

згоду на її прийняття до своєї спілки (У зазначених випадках наявним є 

закінчений склад злочину, передбачений ст.255 КК). 

Кваліфікація готування до злочину з негідними засобами 

Готування з недостатніми засобами кваліфікують за ч.1 ст.14 КК та 

статтею Особливої частини КК, яка передбачає відповідальність за злочині 

який був би виконаний за умов „достатності‖ засобів (наприклад, виготовлення 

саморобної рушниці, а в подальшому при експертному дослідженні було 

з’ясовано, що вона непридатна для вчинення пострілу, кваліфікується як 

готування до злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК). 

Готування з відсутніми засобами (коли винний помилявся щодо 

властивостей обраних засобів, вважав їх придатними) кваліфікують за ч.1 ст.14 

КК та нормою Особливої частини, яка передбачає відповідальність за 

закінчений злочин, який би могло бути вчинено за наявності відповідних 

засобів його вчинення (наприклад, виготовлення відмички за допомогою якої 

неможливо відімкнути замок). 

Готування з непридатними засобами (особа знала, що в нинішньому стані 

знаряддя чи засоби не здатні заподіяти шкоду, і тим не менше вчиняла певні дії, 

плануючи в майбутньому довести ці знаряддя чи засоби до належного стану) є 

лише „готуванням до готування‖, яке не тягне кримінальної відповідальності. 

 

Кваліфікація готування до злочину при альтернативному та 

неконкретизованому умислі 

Готування до злочину при альтернативному умислі потрібно 

кваліфікувати за ч.1 ст.14 та статтею (частиною статті) Особливої частини КК, 

яка передбачає найменш небезпечний зі злочинів, які охоплює альтернативний 

умисел (готування до умисного тяжкого або середньої тяжкості тілесного 

ушкодження кваліфікується як готування до умисного нанесення середньої 

тяжкості тілесного ушкодження). 
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Готування до злочину з неконкретизованим умислом кваліфікують за ч.1 

ст.14 та статтею (частиною статті) Особливої частини КК, що передбачає 

відповідальність за найменш небезпечний зі злочинів, які охоплює 

неконкретизований умисел (наприклад, готування до вчинення крадіжки 

чужого майна чи розбою кваліфікується як готування до вчинення крадіжки). 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення 

перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Для 

готування характерною є повна відсутність дій, які описані в диспозиції статті 

Особливої частини, а тим більше суспільно небезпечних наслідків. 

 

3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН 

 

Поняття замаху на злочин 

Поняття замаху на злочин потребує конкретизації через виділення ознак 

цієї стадії вчинення злочину. 

1) виконується діяння, яке описано в диспозиції статті Особливої частини, 

яке входить до об’єктивної сторони злочину; 

2) об’єктивна сторона злочину не є завершеною – не настають наслідки, 

або ж навіть діяння не доведено до кінця; 

3) злочин не доведено до кінця з причин, що не залежали від волі 

винного. 

Загальні правила кваліфікації замаху на злочин 

Замах на злочин кваліфікують за ч.2 або ч.3 ст.15 КК та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. При цьому 

потрібно встановити наявність усіх ознак складу закінченого злочину 

враховуючи незавершеність об’єктивної сторони, якщо замаху передували дії, у 

яких полягає готування до цього ж злочину (наприклад, недоведеність умислу 

на вчинення умисного вбивства з причин, що не залежали від волі винної особи 

кваліфікується як замах на умисне вбивство). 

Злочини, при вчиненні яких замах неможливий. 

Є низка посягань, при вчиненні яких відповідальність за замах не настає; 

відповідні діяння або не є кримінально караними, або ж становлять собою 

закінчений злочин, деякі з них вчиняють лише з непрямим умислом. 

До деліктів, стосовно яких замах неможливий, насамперед належать: 

1) заподіяння шкоди при перевищенні меж необхідної оборони; 

2) заподіяння шкоди у стані сильного душевного хвилювання (у двох цих 

випадках стадія готування на вчинення злочину відсутня); 

3) злочини з формальним складом, об’єктивна сторона яких включає 

лише одну обов’язкову дію або бездіяльність (наприклад, незаконне поміщення 

в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи вважається 

закінченим злочином з моменту вчинення зазначеної дії). 

Кваліфікація закінченого та незакінченого замаху 
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Вид замаху – закінчений чи незакінчений – при кваліфікації враховують 

посилаючись на ч.2 або ч.3 ст.15 КК. 

Неповне виконання дій, що їх винний вважав необхідними і достатніми 

для виконання посягання, за умови, що такі дії не передбачено нормою 

Особливої частини, не можна кваліфікувати як замах на злочин. Такі дії також 

оцінюють як юридичну помилку. 

Кваліфікація замаху при неконкретизованому та при 

альтернативному умислі 

Замах на злочин при неконкретизованому та альтернативному умислі 

кваліфікують, ґрунтуючись на тих самих засадах, що і готування з вказаними 

видами умислу. Тобто відповідальність має наставати за нормою Особливої 

частини, яка передбачає найменш тяжкий (найменш небезпечний) вид злочину. 

Кваліфікація замаху на злочин, який містить склад менш тяжкого 

закінченого злочину. 
Замах на злочин може поєднуватися з виконанням менш тяжкого 

посягання, вчиненого проти того ж потерпілого. Такий менш тяжкий злочин не 

підлягає самостійній кваліфікації, скоєне кваліфікують як замах на той злочин, 

що його бажав виконати винний (наприклад, особа мала умисел на заподіяння 

тяжкого тілесного ушкодження, але в результаті її дій потерпілому було 

заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження; в цьому випадку дії винної 

особи кваліфікуються як замах на заподіяння умисного тяжкого тілесного 

ушкодження). 

Кваліфікація посягання при „відхиленні дії” 

При „відхиленні дії” посягання кваліфікують залежно від того, чи 

однакову відповідальність встановлено за посягання на об’єкт, якому винний 

прагнув заподіяти і якому фактично заподіяв шкоду, а також від 

суб’єктивного ставлення до фактично заподіяної шкоди: 

1) Відповідальність за „бажану” і „фактичну” шкоду передбачено 

однією і тією ж статтею Особливої частини – об’єкти збігаються, форма 

вини теж – таке посягання кваліфікують як відповідний закінчений злочин 

(наприклад, особа намагалася вчинити крадіжку у великому розмірі, і фактично 

цими діями заподіяла шкоду потерпілому у великому розмірі). 

2) Об’єкти збігаються, але шкоду заподіяно з необережності. У такому 

випадку скоєне кваліфікують за сукупністю норм – як замах на злочин, що його 

винний бажав виконати, та відповідний необережний злочин (наприклад, коли 

винна особа вчинила замах на крадіжку чужого майна з проникненням у 

приміщення, порушуючи правила безпеки залишила на місці події недопалок 

від сигарети, в результаті чого виникла пожежа, була пошкоджена будівля та 

були спричинені тяжкі тілесні ушкодження (опіки) сторожу, який спав в 

іншому приміщенні цієї будівлі, і місцезнаходження якого було відомо винній 

особі). 

3) Об’єкти збігаються, стосовно фактично заподіяної шкоди немає ні 

умислу, ні необережності – скоєне кваліфікують лише як замах на злочин, що 

його винний бажав виконати. 

4) Відповідальність за бажану і фактично заподіяну шкоду передбачено 
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різними кримінально-правовими нормами, причому злочин, який фактично 

вчинено, є менш небезпечним, ніж той, що його винний прагнув виконати – 

скоєне кваліфікують за сукупністю норм – як замах на злочин, що його винний 

бажав вчинити, та як закінчений фактично вчинений злочин (наприклад, винна 

особа намагалася вчинити грабіж з проникненням у житло, а фактично вчинила 

крадіжку; в цьому випадку дії винної особи кваліфікуються як замах на грабіж з 

проникненням у приміщення та як крадіжка з проникненням у приміщення). 

5) Відповідальність за бажану і фактичну шкоду передбачено різними 

кримінально-правовими нормами, причому фактично заподіяну шкоду 

спричинено з необережності чи випадково – скоєне кваліфікують також за 

сукупністю норм про замах на злочин, що його винний бажав вчинити та норм 

про відповідний необережний злочин. При випадковому заподіянні шкоди скоєне 

кваліфікують лише за нормою про замах на злочин, що його винний бажав 

вчинити (наприклад, коли винна особа проникла в житло з метою крадіжки, але 

був викритий і з метою втечі з місця події відштовхнув хазяйку, в результаті 

чого їх заподіяно середньої тяжкості тілесні ушкодження; в цьому випадку дії 

винної особи кваліфікуються як замах на крадіжку з проникненням у житло та 

необережне заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень потерпілій). 

6) Відповідальність за бажану і фактичну шкоду передбачено різними 

нормами, однак фактично заподіяно більшу шкоду, ніж та, яку охоплював 

умисел винного. Якщо при цьому є різна форма вини щодо бажаної і фактичної 

шкоди, то скоєне кваліфікують за сукупністю – як замах на злочин, що його 

прагнув вчинити винний, та як відповідний необережний злочин. Якщо ж має 

місце прямий умисел щодо бажаної шкоди і непрямий – стосовно фактично 

заподіяної, то скоєне кваліфікують лише за нормою про більш тяжкий злочин 

(наприклад, коли винна особа проникла в житло з метою крадіжки, але був 

викритий і з метою втечі з місця події відштовхнув хазяйку, в результаті чого їх 

заподіяно тяжкі тілесні ушкодження; в цьому випадку дії винної особи 

кваліфікуються як замах на крадіжку з проникненням у житло та необережне 

заподіяння тяжкого тілесного ушкодження потерпілій). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, якщо при цьому 

злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. 

Замах на злочин кваліфікують за ч.2 або ч.3 ст.15 КК та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. При цьому 

потрібно встановити наявність усіх ознак складу закінченого злочину 

враховуючи незавершеність об’єктивної сторони, якщо замаху передували дії, у 

яких полягає готування до цього ж злочину (наприклад, недоведеність умислу 

на вчинення умисного вбивства з причин, що не залежали від волі винної особи 

кваліфікується як замах на умисне вбивство). 
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4. КВАЛІФІКАЦІЯ У ЗВЯЗКУ З ДОБРОВІЛЬНОЮ ВІДМОВОЮ 

ВІД ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 

 

Питання кваліфікації і добровільна відмова від вчинення злочину 

Згідно з ч.2 ст.17 КК діяння особи, яка добровільно відмовилася від 

доведення злочину до кінця, підлягають кримінально-правовій кваліфікації лише 

в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад містить склад 

іншого злочину. 

У зв’язку із застосуванням ст.17 КК слід вирішувати цілу низку питань 

кримінально-правової кваліфікації. До них належать: 

1) посягання, від доведення якого до кінця була добровільна відмова, 

кваліфікують як злочин; 

2) визначення того, що добровільна відмова сталася до моменту 

закінчення злочину; 

3) встановлення ознак добровільної відмови; 

4) відмежування добровільної відмови від суміжних інститутів 

кримінального права. 

Посягання, від якого здійснюють добровільну відмову 

Посягання, від якого відмовляється особа, є кримінально караним, отже: 

- передбачене певною статтею Особливої частини кримінального закону 

як злочин; 

- вчинене за наявності всіх обов’язкових ознак складу злочину (з 

урахуванням його незавершеності); 

- є суспільно небезпечним, на нього не поширюються положення про 

малозначність (ч.2 ст.11 КК), його не вчинено за обставин, які усувають 

злочинність діяння. 

Не може мати місце добровільна відмова щодо об’єктивно суспільно 

небезпечного посягання, яке не є кримінально-протиправним, щодо діяння, яке 

через малозначність не становить суспільної небезпеки тощо. 

Результат кримінально-правової кваліфікації при добровільній відмові 

Добровільна відмова погашає всі кримінально-правові наслідки раніше 

вчиненого незавершеного посягання: 

- його не може бути враховано як елемент множинності злочинів, 

зокрема при повторності; 

- його не враховують при призначенні покарання як обставину, що 

обтяжує відповідальність (передбачено п.1 ч.1 ст.67 КК); 

- стосовно нього не починається перебіг строку давності притягнення до 

кримінальної відповідальності; 

- воно не є перешкодою для звільнення від кримінальної 

відповідальності з передачею матеріалів справи на розгляд товариського суду 

чи на поруки; 

- воно не є підставою для відміни звільнення від покарання з 

випробуванням (ч.3 ст.78, ч.6 ст.79 КК) чи умовно-дострокового звільнення від 

відбування покарання (ч.4 ст.81 КК). 
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Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з добровільною 

відмовою є безумовним, воно за наявності передбачених законом умов 

правомірності виступає обов’язком органів, які здійснюють кримінальну 

юрисдикцію. 

Кваліфікація повністю невдалої добровільної відмови 

Добровільна відмова від вчинення злочину може бути успішною і 

невдалою (повністю невдалою і частково невдалою). 

Повністю невдалу добровільну відмову кваліфікують як закінчений 

злочин, виходячи з фактично заподіяної шкоди, інших обставин вчинення 

злочину. При цьому факт спроби відмовитися від вчинення злочину не може 

впливати на визначення обставин, які обумовлюють ту чи іншу кваліфікацію, 

зокрема мотивів. 

Кваліфікація частково невдалої добровільної відмови 

Кваліфікація частково невдалої добровільної відмови включає оцінку і не 

доведеного до кінця злочину, стосовно від вчинення злочину якого мала місце 

відмова, і фактично вчиненого. 

Добровільну відмову оцінюють на загальних підставах, тобто особу 

звільняють від кримінальної відповідальності за розпочату злочинну діяльність 

– за той злочин, який вона спочатку прагнула вчинити. Заподіяну шкоду 

кваліфікують як закінчений менш небезпечний злочин, виходячи з фактичних 

наслідків. 

Невдалу добровільну відмову, залежно від того, була вона повною чи 

частковою, кваліфікують або як умисний злочин, або як злочин, вчинений з 

необережності. 

Кваліфікація добровільної відмови при сукупності злочинів 

При вчиненні сукупності злочинів, добровільну відмову оцінюють 

окремо щодо кожного з посягань, які утворюють таку сукупність. За злочини, 

від яких винний не відмовився, або відмова від яких була невдалою, настає 

кримінальна відповідальність на загальних підставах. 

Добровільна відмова при співучасті 

Добровільна відмова співучасника передбачає, щоб завдяки його 

поведінці стало неможливим спільне вчинення злочину. Тому добровільну 

відмову при співучасті визначають враховуючи вид співучасника та форму 

співучасті. 

Добровільна відмова виконавця злочину може полягати в активних діях 

або ж у бездіяльності. При вчиненні злочину кількома співвиконавцями, 

добровільна відмова одного з них має полягати в такому впливі на іншого, при 

якому не виконується об’єктивна сторона злочину. Якщо діяльність одного зі 

співвиконавців є передумовою вчинення посягання іншими, то для 

добровільної відмови досить його бездіяльності. 

Організатор і підбурювач злочину для добровільної відмови мають 

відвернути вчинення посягання виконавцем. 

Добровільна відмова пособника злочину залежно від конкретних 

обставин має виражатися або в бездіяльності, або в активних діях. Активні дії 

вимагаються тоді, коли таке сприяння вже надано. 
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Не підлягають кримінальній відповідальності лише ті співучасники, які 

здійснили добровільну відмову. Для інших учасників злочину він буде не 

доведений до кінця з причин, не залежних від їх волі, відмова – вимушеною. Їх 

дії кваліфікують як готування до злочину або замах на нього залежно від того, 

які дії вчинив виконавець злочину. 

За загальним правилом, неможлива добровільна відмова від участі у 

злочинній організації. Вихід з такої організації слід кваліфікувати не як 

добровільну відмову, а як дієве каяття. Учасник злочинної організації може 

вчинити добровільну відмову від окремих посягань, вчинюваних у складі 

організації іншими учасниками, якщо такі злочини підлягають самостійній 

кваліфікації. 

На відміну від злочинної організації участь в організованій групі 

допускає добровільну відмову. Добровільна відмова керівника чи організатора 

злочинної групи має виражатися в діях, завдяки яким припиняється існування 

такої групи. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Відповідно до ст. 17 КК України: 

1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю 

волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона 

усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 

 2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, 

підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично 

вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. 

Під час кримінально-правової кваліфікації добровільної відмови повинні 

вирішуватися наступні питання: посягання, від доведення якого до кінця була 

добровільна відмова, кваліфікують як злочин; визначення того, що добровільна 

відмова сталася до моменту закінчення злочину; встановлення ознак 

добровільної відмови; відмежування добровільної відмови від суміжних 

інститутів кримінального права. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

За загальним правилом, злочин визнають закінченим, якщо у фактично 

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

Правила кваліфікації закінченого злочину: у скоєному є всі обов’язкові 

ознаки відповідного складу злочину; діяння, які вчинено до моменту закінчення 

посягання, але у зв’язку з ним, підлягають додатковій (самостійній, окремій) 

кваліфікації за умови, що їх не охоплюють ознаки цього злочину – коли має 

місце сукупність злочинів; діяння, вчинені після закінчення злочину, не 

впливають на кваліфікацію цього посягання, якщо вони не становлять собою 

іншого злочину ; діяння, вчинені після закінчення злочину, підлягають 

додатковій кваліфікації тоді, коли вони утворюють самостійний злочин;. 

Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи 

знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення 

перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. Для 
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готування характерною є повна відсутність дій, які описані в диспозиції статті 

Особливої частини, а тим більше суспільно небезпечних наслідків. 

Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, якщо при цьому 

злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі. 

Замах на злочин кваліфікують за ч.2 або ч.3 ст.15 КК та статтею 

Особливої частини, яка передбачає відповідний закінчений злочин. При цьому 

потрібно встановити наявність усіх ознак складу закінченого злочину 

враховуючи незавершеність об’єктивної сторони, якщо замаху передували дії, у 

яких полягає готування до цього ж злочину (наприклад, недоведеність умислу 

на вчинення умисного вбивства з причин, що не залежали від волі винної особи 

кваліфікується як замах на умисне вбивство). 

Відповідно до ст. 17 КК України: 

1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю 

волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона 

усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 

 2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, 

підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично 

вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. 

Під час кримінально-правової кваліфікації добровільної відмови повинні 

вирішуватися наступні питання: посягання, від доведення якого до кінця була 

добровільна відмова, кваліфікують як злочин; визначення того, що добровільна 

відмова сталася до моменту закінчення злочину; встановлення ознак 

добровільної відмови; відмежування добровільної відмови від суміжних 

інститутів кримінального права. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Кваліфікація закінченого злочину. 

2. Кваліфікація готування до злочину. 

3. Кваліфікація замаху на злочин. 

4. Кваліфікація посягання при „відхиленні дії‖. 

5. Кваліфікація у зв’язку з добровільною відмовою від вчинення злочину. 
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ТЕМА № 6 КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ У 

СПІВУЧАСТІ  

(6 годин) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1.Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. 

2.Кваліфікація співучасті з урахуванням виду співучасника. 

3.Кваліфікація співучасті з урахуванням її форми. 

4.Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті в незакінченому злочині. 

5.Кваліфікація співучасті в злочинах зі спеціальним суб’єктом. 

6.Кваліфікація причетності до злочину. 

Висновки. 

     Питання для самоконтролю 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття загальних положень кваліфікації злочинів, 

вчинених у співучасті, розгляд питань кримінально-правової кваліфікації 

співучасті з урахуванням виду співучасника, з урахуванням форми співучасті, 

кваліфікація невдалої співучасті та співучасті в незакінченому злочині, а також, 

у злочинах зі спеціальним суб’єктом та інші питання, відповідно до теми 

лекції. . 

 

ВСТУП 

Актуальність питань, які стосуються кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті, визначається рядом обставин як теоретичного, так і практично-

прикладного характеру. 
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Положення щодо співучасті у злочині, відповідальності співучасників 

традиційно містяться у законодавстві. їм присвячений окремий розділ VI 

Загальної частини КК. Причому в КК 2001 р. вони регламентовані більш 

детально, ніж у раніше діючому кримінальному законодавстві України. Однак при 

цьому деякі питання розкриті не досить чітко чи суперечливо. Наприклад, у ч. 2 

ст. 29 КК однозначно вказано, що організатор, підбурювач та пособник 

злочину підлягають відповідальності за тією ж статтею (частиною статті) 

Особливої частини КК, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем. У 

наступній частині цієї ж статті визначено, що окремі ознаки складу злочину 

можуть інкримінуватися не всім співучасникам. Зокрема, ознаки, що характери-

зують особу окремого співучасника, ставляться у вину лише цьому 

співучаснику. При цьому не 

вказується, яким же чином можна реалізувати дані положення, 

враховуючи, що стаття про злочин, вчинений виконавцем, часто не передбачає 

ознак, якими наділені організатори, підбурювачі, пособники злочину і, навпаки. 

Тому виникає суперечність між вимогами, закріпленими у ч. 2 та ч. З ст. 29 КК. 

Має місце неузгодженість положень про співучасть, які регламентовані статтями 

Загальної частини КК, та відповідних положень, що містяться у статтях його 

Особливої частини. Як вирішувати такого роду колізії (а їх перелік можна 

продовжувати), у самому законі не визначено, теоретичні положення стосовно 

цього поки що відсутні. Разом з тим без їх вирішення ефективне застосування 

кримінального закону в цій частині, по суті, неможливе. Вказане свідчить про 

актуальність теоретичної розробки і вивчення відповідних положень. 

Вчинення злочинів у співучасті досить часто зустрічається у правозастосовній 

практиці. У цілому приблизно третина всіх злочинів — це злочини, у вчиненні яких 

брали участь дві чи більше особи. А щодо особливо тяжких і тяжких злочинів, 

насильницьких та корисливих посягань співучасть зустрічається ще частіше. За 

деякими даними, дві третини грабежів та розбоїв, випадків кваліфікованого 

хуліганства виконуються у співучасті. Тому питання кваліфікації злочинів, 

вчинених у співучасті, часто постають у повсякденній діяльності слідчих, 

прокурорів, адвокатів, суддів. 

При цьому доводиться констатувати, що при їх вирішенні допускається 

немало помилок, свідченням чого є значна кількість змін у кваліфікації 

скоєного. Вищестоящі інстанції часто змінюють чи скасовують процесуальні 

документи саме через те, що неправильно визначається вид співучасника та форма 

співучасті, її вбачають там, де насправді має місце лише збіг у часі та місці 

окремих посягань, не враховуються індивідуальні особливості окремих 

співучасників та їх вплив на кваліфікацію дій інших співучасників тощо. 

Доводиться констатувати, що Верховний Суд України допускає непослідовність 

у своїх вказівках стосовно кваліфікації дій співучасників, що, у свою чергу, 

перешкоджає однозначності і стабільності при застосуванні кримінально-

правових норм. 

Не можна залишати поза увагою й того, що у публічних виступах керівників 

правоохоронних відомств нерідко зустрічаються вислови, які свідчать про явне 

нерозуміння ними суті злочинів, вчинених у співучасті, можливостей 
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очолюваних ними відомств у протидії організованим формам співучасті. Так, 

колишній міністр внутрішніх справ України Ю. І. Смирнов невдовзі після свого 

призначення на посаду, підводячи підсумки одного з етапів діяльності МВС, 

повідомив, що в Україні існує певна кількість організованих злочинних 

угруповань, і пообіцяв: до кінця другого кварталу 2001 р. вони будуть ліквідовані 

(поміж іншого, цікаво, що ж міністр розумів під «ліквідацією»?). Трохи згодом, 

підводячи підсумки роботи органів внутрішніх справ за 9 місяців 2002 p., він 

вказав, що в Україні «призупинена діяльність 627 організованих злочинних 

угруповань », 100 їх лідерів засуджено »
х
. Навряд чи наведене вище заслуговує на 

коментування. 

Теоретичне дослідження питань кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті, характеризується, з одного боку, наявністю великої кількості 

опублікованих праць, з другого — значними розбіжностями у вирішенні 

окремих питань. Ще століття тому відомий російський криміналіст М. С. 

Таганцев зазначав, що питання про співучасть належить чи не до найбільш 

складних і заплутаних у теорії кримінального права. За роки, що минули 

відтоді, вони не стали більш зрозумілими і чіткими. З цього приводу в 

юридичній літературі вказують, що, незважаючи на майже 200-річну історію 

вивчення даного інституту, в теорії кримінального права і по сьогодні 

спостерігаємо значні розбіжності в думках щодо актуальних питань співучасті. 

Недостатньо чітка регламентація їх у кримінальному законі призводить до 

неоднозначності судових рішень і численних помилок при кваліфікації та 

призначенні покарання
2
. Більше того, спроби регламентувати певні положення у 

КК призвели до того, що спори з окремих позицій кваліфікації дій 

співучасників стали ще гострішими, з'ясувалися прогалини у теоретичній 

розробці низки питань. Викладене дає підстави констатувати 

актуальність проблеми, обраної для дослідження, необхідність її по-

дальшої теоретичної розробки.  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, 

ВЧИНЕНИХ У СПІВУЧАСТІ  

 

Поняття співучасті у злочині 

Порівняно з визначенням, яке було в раніше чинному КК (ч.1 ст.19 КК 

України 1960 р.), новизна визначення співучасті полягає в такому: 

1) додатково наголошено, що співучасть можлива лише при вчиненні 

умисного злочину; 

2) чітко визначено, що співучасть передбачає участь декількох суб’єктів 

злочину. Тим самим усунено підстави для позицій, згідно з якими визнавали, 

що вчинення злочину групою осіб (при зґвалтуванні, грабежі, розбої) має місце 

і тоді, коли лише один учасник такої „групи‖ підлягав кримінальній 

відповідальності. 

Злочини, при вчиненні яких співучасть неможлива 
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Є випадки, коли вчинення злочину кількома особами не є співучастю, і 

відповідно, кожна особа відповідає за злочин, вчинений індивідуально. До них 

належать: 

1) вчинення злочину лише однією деліктоздатною особою (із залученням 

неосудних, малолітніх, осіб, які діють без вини). Коли ж злочин вчиняють 

кілька осіб, але всіх учасників, крім одного, не притягають до кримінальної 

відповідальності чи звільняють від неї у зв’язку з процесуальними перепонами, 

то є всі підстави визнавати цей злочин вчиненим у співучасті; 

2) спільне вчинення кількома особами необережного злочину; 

3) використання необережності іншої особи для вчинення злочину; 

4) відсутність сумісності посягання – зв’язку між діями осіб, які вчиняють 

злочини; 

5) відсутність двостороннього суб’єктивного зв’язку між особами, за 

участю яких вчинено злочин. 

Співвідношення співучасті у злочині і деяких діянь, передбачених 

статтями Особливої частини КК 

Діяння, які у статтях Особливої частини КК позначено як „втягнення‖, 

„схиляння‖, „примушування‖, „заклики‖, „втручання‖, „впливи‖ і т, п. 

відрізняються від підбурювання до певних злочинів, їх організації чи 

пособництва в них. При цьому важливими видаються такі положення: 

1. Співучасть у злочині передбачає вплив на конкретну особу, яка має 

виступити як виконавець чи інший співучасник злочину. Діяння ж, які 

полягають у закликах, схилянні тощо, можуть бути адресованими і до певної 

особи, і до невизначеного кола осіб. 

2. Співучасть – це спільне вчинення певного злочину. Співучасть завжди 

конкретна, стосується злочину, який має бути виконаним у той чи інший час, у 

тому чи іншому місці, полягати у вчиненні обумовлених співучасниками діянь 

тощо. Розглядувані ж діяння спрямовані на те, щоб викликати бажану 

поведінку особи, яка зовсім не обов’язково має полягати у вчиненні 

визначеного в часі і місці діяння. 

3. Співучасть – це участь у злочині декількох суб’єктів злочину, тобто 

тих, хто підлягає кримінальній відповідальності. Діяння ж, про які йде мова, 

можуть вчиняти і стосовно осіб, які не підлягають кримінальній 

відповідальності, зокрема малолітніх. 

4. Закон визначає співучасть як успішну, результативну діяльність. 

Скоєне кваліфікують як посягання, вчинене у співучасті, за умови, що 

виконавець вчинив дії, які є злочинними. Водночас, аналізовані діяння тягнуть 

кримінальну відповідальність незалежно від того, наскільки ефективними вони 

були, вдалося чи не вдалося винному викликати відповідну поведінку в тих, 

кого він схиляв, втягував, примушував, закликав, безвідносно до того, 

звертався чи не звертався хтось у відповідні „місця‖. 

Можливі ситуації, коли передбачені нормами Особливої частини 

розглядувані посягання одночасно містять і ознаки співучасті у злочині. 

Підстава відповідальності за злочини, вчинені у співучасті 
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У теорії кримінального права поширена думка, що співучасть не створює 

якихось особливих підстав кримінальної відповідальності. Це означає, що на 

посягання співучасників поширюються вироблені в теорії кримінального права 

та на практиці положення, що стосуються врахування стадії вчинення злочину, 

помилки і т.д. Підставою ж кримінальної відповідальності визнано склад 

злочину в посяганні особи, яка вчинила злочин. 

У діянні пособника, організатора, підбурювача злочину відсутні всі 

ознаки складу відповідного злочину, вказані в диспозиції статті Особливої 

частини. Такі співучасники склад злочину виконують лише сукупними 

діяннями, завдяки тому, що їх поведінка поєднується з діянням виконавця. 

Тому обґрунтованим є твердження, що склад злочину в діянні 

підбурювача, організатора, пособника злочину передбачено і відповідною 

частиною ст.27 КК, і статтею Особливої частини про злочин, який вчинив 

виконавець. Тому їх посягання належить кваліфікувати за частиною 3 (4, 5) 

ст.27 КК та нормою Особливої частини про злочин, який вчинив виконавець. 

Кваліфікація діянь співучасників за статтями Особливої частини КК 

Від викладеного вище правила про те, що кваліфікацію всіх співучасників 

визначає кваліфікація діяння виконавця злочину, допускаються відступи. Вони 

зумовлені пануванням в українському кримінальному праві принципу 

суб’єктивного інкримінування та тим, що кваліфікація дій кожного учасника 

злочину носить індивідуальний характер. Діяння співучасників кваліфікують за 

різними статтями Особливої частини у випадках: 

1) коли виконавець та інші співучасники або кілька співвиконавців 

неоднаково усвідомлюють суспільно небезпечний характер своєї дії або 

бездіяльності; 

2) коли окремі зі співучасників допускають помилку у визначенні 

фактичних обставин справи; 

3) при вчиненні посягання з альтернативним чи неконкретизованим 

умислом; 

4) коли має місце ексцес у діях когось зі співучасників; 

5) коли має місце відхилення дії; 

6) якщо окремі співучасники мають індивідуальні особливості, які 

характеризують особу певного учасника спільного злочину і впливають лише на 

його відповідальність; 

7) у зв’язку з тим, що одні з них досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність за злочин, вчинюваний у співучасті, а інші – ні. 

Загальні правила кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті 

При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, потрібно: 

1) встановити, чи має місце співучасть; 

2) визначити вид співучасті і встановити, чи її слід кваліфікувати з 

посиланням на ст.27 КК чи лише за статтею Особливої частини; 

3) встановити вид співучасника і, якщо потрібно послатися при 

кваліфікації на ст.27 КК, визначити частину цієї статті; 

4) встановити форму співучасті та при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст. 28 КК визначити частину цієї статті; 
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5) з’ясувати, який злочин вчинили співучасники, і яка норма Особливої 

частини його передбачає; 

6) визначити, чи всі співучасники відповідають за однією і тією ж 

нормою Особливої частини, чи за різними, і якщо так, то за якими саме. 

Діяння кожного зі співучасників кваліфікують окремо. До того ж, 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених у співучасті чи без неї 

злочинів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

 При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, потрібно: встановити, 

чи має місце співучасть; визначити вид співучасті і встановити, чи її слід 

кваліфікувати з посиланням на ст.27 КК чи лише за статтею Особливої частини; 

встановити вид співучасника і, якщо потрібно послатися при кваліфікації на 

ст.27 КК, визначити частину цієї статті; встановити форму співучасті та при 

необхідності посилання при кваліфікації на ст. 28 КК визначити частину цієї 

статті; з’ясувати, який злочин вчинили співучасники, і яка норма Особливої 

частини його передбачає; визначити, чи всі співучасники відповідають за 

однією і тією ж нормою Особливої частини, чи за різними, і якщо так, то за 

якими саме. 

 Діяння кожного зі співучасників кваліфікують окремо. До того ж, 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених у співучасті чи без неї 

злочинів. 

 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ СПІВУЧАСТІ З УРАХУВАННЯМ ВИДУ 

СПІВУЧАСНИКА  

 

Поняття „вид співучасника” 

Співучасників поділяють на види залежно від характеру виконуваних 

ролей. Відповідно, кожного співучасника, а отже і вид співучасника, 

визначають з урахуванням тих дій, які вчиняє винний під час злочинного 

посягання. Виділення видів співучасників має значення стосовно співучасті з 

розподілом ролей – співучасті у вузькому розумінні слова. 

В окремих злочинах можуть бути відсутні всі види співучасників або ж, 

навпаки, буде кілька співучасників одного й того ж виду. Може мати місце й 

ситуація, коли в одній і тій самій особі „збігається‖ кілька видів співучасників, 

тобто особа відіграє кілька ролей одночасно (наприклад, підбурювач водночас є 

й одним із виконавців цього злочину). 

Види співучасників 

Чинне законодавство виділяє чотири види співучасників: 

1) виконавець (співвиконавець) злочину; 

2) підбурювач до злочину; 

3) організатор злочину; 

4) пособник злочину. 

У теорії кримінального права та в слідчо-прокурорській і судовій 

практиці виділяють ще й ініціатора (зачинщика) злочину. У літературі 
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правильно наголошують, що ініціатор – це не окремий вид співучасника, а 

додаткова характеристика виконавця, підбурювача чи організатора, яка 

свідчить про підвищену суспільну небезпечність особи. 

Існує певна специфіка у виділенні видів співучасників стосовно 

злочинних організацій. Сам кримінальний закон у нормах Особливої частини 

виділяє: 

1) осіб, які є організаторами таких співтовариств, займаються їх 

створенням; 

2) осіб, які керують злочинною організацією; 

3) учасників; 

4) осіб, що беруть участь у злочинах, вчинюваних злочинною 

організацією; 

5) осіб, що займаються фінансуванням, постачанням злочинних 

організацій. 

Поняття та ознаки виконавця злочину 

Про виконавця злочину говорять лише щодо злочинів, вчинених у 

співучасті. Коли йдеться про вчинення злочину поза співучастю, то особу 

називають не виконавцем, а просто суб’єктом злочину. 

Поняття виконавця злочину, яке наведено в ч.2 ст.27 КК, можна 

конкретизувати. Виконавцем злочину визнають особу, яка: 

2) є фізичною, досягла віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, осудна, наділена ознаками спеціального суб’єкта посягання: 

3) виконала закінчений злочин, або вчинила замах на злочин, або вчинила 

готування до злочину; 

4) виконала об’єктивну сторону злочину повністю: 

- особисто – власними діями; 

- використала того, хто не досягнув віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність; 

- використала неосудного; 

- змусила вчинити певні дії чи утриматися від них застосувавши примус, 

який виступає як непереборна сила; 

- використала того, хто діє без потрібної для цього злочину форми і виду 

вини, мотиву, мети. 

Поняття співвиконавця злочину 

У виконанні об’єктивної сторони злочину може брати участь одразу 

кілька осіб. При цьому можливі різні варіанти їх участі: 

1. Кожен з учасників своїми діяннями повністю виконує об’єктивну 

сторону – є кілька виконавців злочину. 

2. Жоден з учасників своїми діяннями повністю об’єктивної сторони не 

виконує, кожний із них виконує лише частину об’єктивної сторони, у цілому ж 

вона має місце лише завдяки спільній діяльності кількох учасників – 

виконавець збірний. 

3. Один (чи кілька) учасників повністю виконує об’єктивну сторону 

посягання, а інший (інші) лише його частину – виконавець частковий. 
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Ті випадки, коли об’єктивну сторону злочину виконують кілька осіб, у 

теорії кримінального права та на практиці прийнято називати співвиконавством 

у злочині. Виділення співвиконавця серед інших співучасників має значення 

тоді, коли співвиконавець повністю не виконує об’єктивної сторони злочину, 

тобто коли виконавець злочину „збірний‖ або „частковий‖. З огляду на це, 

можна запропонувати таке визначення: співвиконавець злочину – це особа, яка 

виконує частину об’єктивної сторони злочину. 

У злочинах зі спеціальним суб’єктом співвиконавець не обов’язково має 

бути наділений ознаками такого суб’єкта. 

Кваліфікація посягання виконавця, співвиконавця злочину 

У статтях Особливої частини кримінального закону описано злочин, 

вчинений виконавцем, у його посяганні є всі ознаки відповідного складу злочину, 

і за практикою, яка склалася, і яку підтримує більшість теоретиків, його 

кваліфікують лише за статтею Особливої частини, без посилання на ч.2 ст.27 

КК. Зараз такий підхід закріплено в ч.1 ст.29 КК. 

Кваліфікація дій організатора, підбурювача, пособника злочину 

Організатор, підбурювач, пособник злочину звичайно не вчиняють дій, 

передбачених диспозицією статті Особливої частини. Їх діяльність 

передбачено сукупністю положень, які містить відповідна частина ст.27 КК 

та стаття Особливої частини, яка передбачає діяння виконавця злочину (за 

загальним правилом). 

Кваліфікація підбурювання 

Відповідно до поняття, наведеного в ч. 4 ст. 27 КК, підбурювачем є особа, 

яка схилила до вчинення злочину. У цьому визначенні прямо не сказано, у ролі 

співучасника якого виду має виступати підбурюваний. Найчастіше підбурюють 

особу, яка виступає виконавцем злочину. Однак підбурювати можна і до 

організації злочину, пособництва в ньому. Не виключено й підбурювання до 

підбурювання, яке ще можна назвати „посереднім‖ підбурюванням. 

Підбурювання до підбурювання, підбурювання до організації злочину, 

підбурювання до пособництва у злочині слід кваліфікувати як будь-яке 

підбурювання – за ч.4 ст.27 та відповідною статтею Особливої частини КК. 

Кваліфікація дій „організаторів”, „підбурювачів”, „пособників”, які 

передбачено Особливою частиною КК 

Організаторські, підбурювальні, пособницькі дії, які передбачає 

диспозиція кримінально-правової норми, кваліфікують лише за статтею 

Особливої частини КК без посилання на ст.27 КК як посягання виконавця 

злочину. 

Той факт, що злочин вчиняє не одна особа, відображено у формулюванні 

диспозиції норми, яка передбачає таку співучасть особливого роду. 

Кваліфікація необхідної співучасті 

Чинне законодавство передбачає випадки, коли злочини може бути 

вчинено лише у співучасті. Обов’язковий характер співучасті полягає в тому, 

що одна особа не може вчинити злочин, принаймні закінчене посягання. 

При необхідній співучасті кожна з осіб виступає як виконавець власного 

злочину – не діяльність кількох осіб утворює один злочин, а кілька злочинів 



120 

(кожний з яких своєю чергою вчинено одноособово або у співучасті) 

утворюють необхідну співучасть. 

Загальні правила кваліфікації необхідної співучасті: 

1. Посягання кваліфікують за нормами, що передбачають необхідну 

співучасть у злочинах, якщо встановлено всі ознаки кожного зі злочинів, що 

утворюють таку співучасть. 

2. Відсутність спільних ознак вчинюваних злочинів означає, що скоєне не 

можна кваліфікувати за нормами, які передбачають необхідну співучасть. 

Кваліфікація при поєднанні в одній особі функцій співучасників кількох 

видів 

Кваліфікуючи дії співучасника, який поєднує кілька функцій, доцільно не 

акцентувати увагу на якійсь одній з них, а посилатися на кожну з частин 

ст.27 КК, що передбачає діяльність певних видів співучасників та відповідну 

статтю Особливої частини. Така кваліфікація покаже справжню роль кожної 

особи у вчиненні злочину сприятиме призначенню покарання з урахуванням 

характеру та ступеня участі у спільному вчиненні злочину. 

Врахування ознак, які характеризують суб’єктивну сторону 

Ознаки, які характеризують суб’єктивну сторону злочину, можуть бути 

наявними в одних співучасників і бути відсутніми в інших. Оскільки в 

диспозиції статті Особливої частини описано посягання виконавця, то саме 

його діяння має характеризуватися всіма обов’язковими ознаками складу, 

зокрема й ознаками суб’єктивної сторони злочину. Отже, посягання можна 

кваліфікувати за статтею, яка передбачає певний вид умислу, мотив, мету, лише 

тоді, коли відповідні ознаки є у виконавця злочину. І навпаки, відсутність 

певних ознак у виконавця, виключає можливість кваліфікації скоєного за 

відповідною статтею, хоча б ті чи інші ознаки були в інших співучасників. 

Врахування ознак, які характеризують об’єктивну сторону посягання 

Об’єктивні ознаки складу злочину „неподільні‖, вони стосуються злочину 

загалом і кожного зі співучасників. Тому за статтею Особливої частини, яка 

передбачає певний спосіб, час, місце, обстановку, знаряддя вчинення злочину, 

настання чи можливість настання тяжких наслідків, кваліфікують дії всіх 

співучасників. Водночас, відповідну статтю не може бути інкриміновано 

окремим співучасникам: 

- у зв’язку з тим, що їх умисел не охоплює зазначені ознаки; 

- оскільки вони мають місце внаслідок ексцесу, допущеного одним зі 

співучасників. 

Значення віку окремих співучасників 

Вік співучасника є ознакою, що характеризує його особу, тому він не 

впливає на кваліфікацію діянь інших співучасників. 

Діяння співучасників, які досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, потрібно кваліфікувати за статтями Особливої 

частини КК, які передбачають злочин, склад якого вони фактично виконали, 

об’єктивні і суб’єктивні ознаки якого є в їх посяганні. При цьому кваліфікацію 

дій тих співучасників, які не досягли віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, не беруть до уваги. 
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Кваліфікація при залученні осіб, яких не можна притягнути до 

кримінальної відповідальності 

Якщо особа, що не підлягає кримінальній відповідальності, виконувала 

організаторські, підбурювальні, пособницькі функції, то діяння того, хто її 

використовував, слід кваліфікувати, відповідно, як організатора, підбурювача, 

пособника злочину. Крім відомого в кримінальному праві поняття 

посереднього виконавця, слід оперувати и поняттями „посередній організатор‖, 

„посередній підбурювач‖, „посередній пособник‖ злочину. 

Звільнення від кримінальної відповідальності чи непритягнення до неї 

має особистий характер, його правові наслідки поширюються лише на осіб, які 

підлягають відповідним мірам. Той факт, що в конкретному злочині не 

притягнуто до відповідальності виконавця злочину чи іншого співучасника, аж 

ніяк не означає, що зміниться правова оцінка діянь інших співучасників. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

1. Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за 

статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним 

злочин. 

 2. Організатор, підбурювач та пособник підлягають кримінальній 

відповідальності за відповідною частиною статті 27 і тією статтею (частиною 

статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений 

виконавцем. 

 3. Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, 

ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують 

відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього Кодексу як 

ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в 

вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини. 

4. Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, 

вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом. 

 

 

3. КВАЛІФІКАЦІЯ СПІВУЧАСТІ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ ФОРМИ  

 

Співвідношення форми співучасті та виду співучасника 

Якщо вид співучасника виділяють з урахуванням ролі, яку він виконує, то 

форма співучасті характеризує ступінь згуртованості співучасників, те, 

наскільки узгодженими були їхні дії, наскільки стійке їхнє об єднання. 

Врахування при кваліфікації виду співучасника передбачає визначення його 

індивідуальної ролі у спільному злочині. Врахувати ж форму співучасті при 

кваліфікації означає дати оцінку діям усіх співучасників, визначити міру їх 

згуртованості. 

Що тісніша взаємодія між співучасниками, тобто що вища форма 

співучасті, то менше значення має характер дій кожного з учасників спільного 

злочину для оцінки суспільної небезпеки його посягання. Більшого значення 

набуває сам факт належності до певного типу об’єднання злочинців. 
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Класифікація форм співучасті 

У цілях кримінально-правової кваліфікації доцільно враховувати форми 

співучасті, які виділяють: 

1) за ступенем згуртованості співучасників – неорганізована співучасть 

(група осіб; група, яка діє за попередньою змовою) і організована співучасть 

(організована група, злочинна організація); 

2) за формою вираження в КК – співучасть, яку регламентує Загальна 

частина (співучасть у власному розумінні), та співучасть, яку передбачено 

статтями Особливої частини КК (співучасть особливого роду). 

 

Існує ієрархія форм співучасті. Ступінь згуртованості дій співучасників 

зростає в такому порядку: 

Група; 

група за попередньою змовою; 

організована група; 

злочинна організація. 

Кваліфікація злочину, вчиненого групою осіб 

Вчинення злочину групою осіб має місце за таких ознак (ч.1 ст.28 КК): 

1) кількісна група включає два або більше учасники; 

2) роль кожного з учасників групи у вчиненні злочину – вони виступають 

як виконавці злочину; 

3) ступінь згуртованості учасників групи, яку характеризує відсутність 

попереднього зговору між ними. 

Виходячи з розуміння групи осіб, можна сформулювати правила 

кваліфікації відповідних злочинів. 

Діяння учасників групи – осіб, які діють погоджено, виконують 

об’єктивну сторону злочину, – кваліфікують безпосередньо за статтею 

Особливої частини, яка передбачає вчинення злочину групою осіб. 

Посягання організаторів, підбурювачів та пособників злочину, вчиненого 

групою осіб – не учасників такої групи – кваліфікують з посиланням на 

відповідну частину ст.27 КК та статтю Особливої частини, яка передбачає 

злочин, вчинений групою осіб. 

Якщо група виконує злочин, у диспозиції статті про який не передбачено 

вчинення злочину групою осіб, то скоєне кваліфікують з посиланням на 

відповідну частину ст.27 та ч.1 ст.28 КК. При цьому діяння учасників групи – 

виконавців або співвиконавців – кваліфікують з посиланням на ч.2 ст.27 КК, 

діяння інших співучасників – з посиланням на ч.3, 4 або 5 ст.27 КК. 

Кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб 

Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб 

викладено в ч.2 ст.28 КК. Щоб з’ясувати його, доцільно порівняти ознаки цієї 

форми співучасті з ознаками її форми, розглянутої вище (див. таблицю 2). 

Попередня змова трансформує зміст поняття такої групи, порівняно з 

простою групою (яка діє без попередньої змови). Вирішальним є те, що змова 

нівелює роль окремого учасника – кожного з тих, хто діє відповідно до змови, в 

інтересах групи виконуючи певні функції в спільному посягання, прирівнюють 



123 

до виконавця, навіть тоді, коли він особисто не виконує об’єктивної сторони 

злочину. 

Таблиця 2. Ознаки неорганізованих форм співучасті 

Характерна ознака 

Зміст ознак, притаманних дію форми співучасті 

ГРУПА ОСІБ 
ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ 

ГРУПА ОСІБ 

Кількість учасників Двоє або більше 

Роль учасників 
Участь кількох 

виконавців 
Спільна участь у вчиненні злочину 

Момент виникнення 

співучасті визначеної 

форми 

Без попередньої 

змови 

Заздалегідь, тобто домовилися про 

спільне вчинення злочину до його 

початку 

 

Злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, кваліфікують 

враховуючи те, як сформульовано статтю Особливої частини КК. Вона має 

відображати те, що злочин вчинено при відповідній формі співучасті, 

диференціювати учасників групи та інших осіб. При цьому можливі такі 

варіанти: 

1. У диспозиції статті передбачено вчинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб (тобто ця форма співучасті виступає як співучасть 

особливого роду) – діяння учасників групи кваліфікують лише за відповідною 

частиною статті Особливої частини КК, без посилання на статті Загальної 

частини. Участь у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до складу 

групи, кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27 КК. 

2. У диспозиції статті вчинення злочину за попередньою змовою групою 

осіб не передбачено (тобто має місце співучасть у власному розумінні слова). 

Тоді діяння учасників групи кваліфікують за ч.2 ст.28 КК та статтею 

Особливої частини КК, яка передбачає вчинений такою групою злочин. Участь 

у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до складу групи, кваліфікують з 

посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК. 

3. У диспозиції статті передбачено більш високу форму співучасті – 

вчинення злочину організованою групою, вчинення ж злочину групою осіб ця 

стаття не передбачає. У такому випадку скоєне учасниками групи 

кваліфікують як вид злочину, вчиненого однією особою, з посиланням на ч.2 

ст.28 КК. Участь у вчиненні злочину осіб, які не є учасниками групи, 

кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК та норму Особливої 
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частини про відповідний вид злочину, вчиненого однією особою. 

Організовані форми співучасті 

До організованих форм співучасті належать організована група та 

злочинна організація (у ч.3 та 4 ст.28 КК), які характеризують такі ознаки (див. 

таблицю 3). 

Таблиця 3. Ознаки організованих форм співучасті 

 Зміст ознак, притаманних для форми співучасті 

Характерна 

ознака 

ОРГАНІЗОВАНА 

ГРУПА 

ЗЛОЧИННА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

Кількість 

учасників 
Троє і більше 

Характер 

об’єднання 
Стійке об’єднання Стійке ієрархічне 

об’єднання Учасники 

об’єднання 
Учасники групи Члени або структурні 

одиниці 
Момент 

утворення 

об’єднання 

Попередньо зорганізувалися 
За попередньою змовою 

зорганізувалися 

Зміст діяльності 
Участь у готуванні або 

вчиненні злочину 
Спільна діяльність 

Мета утворення 
Вчинення цього та іншого 

(інших) злочинів 

1) безпосереднє вчинення 

тяжких або особливо 

тяжких злочинів; 

2) керівництво чи 

координація злочинної 

діяльності інших осіб; 

3) забезпечення 

функціонування самої 

злочинної організації та 

інших злочинних груп 

Зв’язки між 

співучасниками 

Об’єднання єдиним планом, 

відомим всім учасникам 

групи; розподіл функцій 

учасників групи 

Ієрархічне об’єднання 

 

Умови відповідальності за організовану співучасть 

Визначальним для розуміння сутності відповідальності за організовану 

співучасть є такі формулювання: 

1) відповідальність за дії осіб, які організувалися – саме собою створення 

організованої групи ще не оцінюють як злочин, принаймні закінчений. 

Відповідальність настає за окремі злочини, які вчинено в складі такої групи; 

2) відповідальність за саму організацію для дії – злочином є вже 

створення відповідної організації та (або) вступ до неї, безвідносно до того, чи 
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розпочала вона злочинну діяльність, тобто чи вчинили її учасники окремі 

злочини. 

Відповідальність за створення злочинної організації чи участь у ній або 

участь у злочинах, вчинених такою організацією, настає лише тоді, коли це 

прямо передбачено Особливою частиною КК, це завжди співучасть особливого 

роду. 

У загальних рисах умови відповідальності за організовану співучасть 

викладено в таблиці 4. 

Таблиця 4. Умови відповідальності за організовану співучасть 

Принцип, відповідно до 

якого настає кримінальна 

відповідальність 

Відповідальність за дії 

осіб, які 

зорганізувалися 

Відповідальність за 

організацію для дії 

У яких випадках 

вчинення злочину у 

співучасті такої форми 

враховують при вирішенні 

питань кримінальної 

відповідальності 

1) коли це передбачено 

в диспозиції статті 

Особливої частини КК 

(33 випадки); 

2) у випадках вчинення 

умисних злочинів 

У випадках, прямо 

передбачених статтями 

Особливої частини КК 

(5 статей) 

Момент закінчення 

злочину 

Визначають залежно від 

того, коли є закінченим 

злочин, вчинений 

організованою групою 

Початок організаційних 

дій, спрямованих на 

створення угруповання 

чи сам вступ до нього 

Відповідальність 

організаторів 

За всі злочини, вчинені організованою групою 

або злочинною організацією, якщо умисел їх 

охоплював 

Відповідальність інших 

учасників 

За злочини, у готуванні або вчиненні яких вони 

брали участь, незалежно від тієї ролі, яку 

виконував кожен із них 

 

Кваліфікація злочину, вчиненого організованою групою 

При кваліфікації на перше місце виходить не індивідуальна роль кожного 

учасника у посяганні, характер виконуваних ним дій, а сама участь у групі, яка 
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вчиняє злочин. Вчинення злочину у складі організованої групи кваліфікують як 

вчинення злочину такою групою. Організована група виступає як колективний 

виконавець злочину, а кожного з її учасників також прирівнюють до 

виконавця, незалежно від того, чи він особисто виконує об’єктивну сторону 

злочину, чи за завданням учасників організованої групи здійснює інші функції. 

Тому кожний учасник організованої групи несе відповідальність за всі злочини, 

вчинені такою групою, за будь-якої його участі, кожному учаснику 

інкримінують спільний злочинний результат, якого досягла група. 

Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинних організацій 

Злочини, вчинені у складі злочинної організації слід кваліфікувати 

самостійно, за сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за 

створення злочинних організацій, участь у них чи в скоюваних ними злочинах. 

На користь викладеного правила можна навести такі аргументи: 

1. Відповідні злочини вважають закінченими з моменту вчинення дій, 

спрямованих на створення організації чи вступу до неї. Тому участь у складі 

злочинної організації у певному злочині не охоплюють норми, які 

передбачають відповідальність за їх створення, участь у такій організації. 

2. Виходячи з вимог забезпечення невідворотності кримінальної 

відповідальності, повноти кримінально-правової кваліфікації, не можна 

обмежуватися інкримінуванням лише створення організації, участі в ній і 

залишати поза увагою подальші злочинні дії. 

3. Індивідуалізація відповідальності передбачає, що різну кримінально-

правову оцінку мають отримати посягання тих осіб, які обмежилися лише 

організацією чи вступом до злочинного співтовариства, і тих, які в її складі 

вчиняли злочини. 

4. Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинної організації за 

сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за їх створення чи 

участь, випливає з вимог ст.30 КК. 

5. Злочини, які полягають у створенні чи участі в злочинній організації, з 

одного боку, та які вчиняють у складі такої організації – з іншого, звичайно 

посягають на різні родові та безпосередні об’єкти. 

6. Співвідношення санкцій, встановлених за організацію злочинних 

співтовариств та участь у них, із санкціями статей, які передбачають посягання, 

які звичайно вчиняють у складі злочинних організацій (тілесні ушкодження, 

збройний опір владі, розбій) показує, що диспозиції статей про відповідальність 

за організовану злочинну діяльність не охоплюють злочинів, вчинених під час 

„функціонування‖ найбільш організованої форми співучасті. 

7. Положення про звільнення від кримінальної відповідальності учасника 

злочинної організації при позитивній посткримінальній поведінці (ч.2 ст.255 

КК) передбачає таке звільнення лише щодо участі в організації чи участі в 

злочинах, вчинюваних такою організацією. З цього випливає, що самі такі 

злочини ця стаття Особливої частини КК не охоплює. 

Проблема кваліфікації діянь, вчинених у складі колегіальних органів 
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За дії, вчинені на основі рішень колегіальних органів, які мають дорадчий 

характер, кримінальну відповідальність має нести лише керівник, який 

здійснює відповідні дії. 

Дії вчинені відповідно до обов’язкового рішення колегіального органу, 

можуть бути у двох різновидах: а) коли таке рішення збігається з позицією 

керівника, який його втілює своїм наказом, він підлягає відповідальності за 

діяння, вчинені на виконання рішення колегіального органу; б) коли керівник 

змушений підкоритися колегіальному рішенню, хоча сам він злочинних дій 

вчиняти не бажає, він виконує явно злочинне рішення, прийняте іншими 

особами. Проте виконання явно злочинного розпорядження чи наказу, зокрема 

й рішення колегіального органу, не звільняє від відповідальності. З огляду на 

це, такого керівника слід розглядати не як виконавця, а як пособника певного 

злочину. 

Суб’єктом відповідальності сам колегіальний орган виступати не може. 

Тому варто ставити питання про відповідальність окремих фізичних осіб за 

дії кожного з них, вчинені у складі комісії, ради, правління тощо. 

Пропонують правило: якщо злочин вчинено внаслідок виконання рішення 

колегіального органу, то за нього несе відповідальність кожний учасник 

такого органу, який голосуванням чи в інший спосіб сприяв його ухваленню. 

Конкретизуючи і розвиваючи це правило, слід зазначити таке. Якщо 

рішення колегіального органу є остаточним і обов’язковим (не потребує 

затвердження одноособового керівника), то особи, які його прийняли, 

відповідають як виконавці відповідного злочину. Тоді ж, коли таке рішення має 

дорадче значення, то особи, які його ухвалили, виступають як пособники 

злочинних діянь керівника, що своїм наказом затверджує і реалізує колегіальне 

рішення. 

Не викликає сумніву, що відповідальність за дії, вчинені при ухваленні 

колегіального рішення, покладати можна лише на осіб, які виступали „за‖ 

прийняття такого рішення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

Діяння учасників групи – осіб, які діють погоджено, виконують 

об’єктивну сторону злочину, – кваліфікують безпосередньо за статтею 

Особливої частини, яка передбачає вчинення злочину групою осіб. 

Злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, кваліфікують 

враховуючи те, як сформульовано статтю Особливої частини КК. Вона має 

відображати те, що злочин вчинено при відповідній формі співучасті, 

диференціювати учасників групи та інших осіб. 

Вчинення злочину у складі організованої групи кваліфікують як вчинення 

злочину такою групою. Організована група виступає як колективний 

виконавець злочину, а кожного з її учасників також прирівнюють до виконавця, 

незалежно від того, чи він особисто виконує об’єктивну сторону злочину, чи за 

завданням учасників організованої групи здійснює інші функції. Тому кожний 

учасник організованої групи несе відповідальність за всі злочини, вчинені 
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такою групою, за будь-якої його участі, кожному учаснику інкримінують 

спільний злочинний результат, якого досягла група. 

Злочини, вчинені у складі злочинної організації слід кваліфікувати 

самостійно, за сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за 

створення злочинних організацій, участь у них чи в скоюваних ними злочинах. 

За дії, вчинені на основі рішень колегіальних органів, які мають дорадчий 

характер, кримінальну відповідальність має нести лише керівник, який 

здійснює відповідні дії. 

Суб’єктом відповідальності сам колегіальний орган виступати не може. 

Тому варто ставити питання про відповідальність окремих фізичних осіб за дії 

кожного з них, вчинені у складі комісії, ради, правління тощо. 

Пропонують правило: якщо злочин вчинено внаслідок виконання рішення 

колегіального органу, то за нього несе відповідальність кожний учасник такого 

органу, який голосуванням чи в інший спосіб сприяв його ухваленню. 

 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ НЕВДАЛОЇ СПІВУЧАСТІ ТА СПІВУЧАСТІ В 

НЕЗАКІНЧЕНОМУ ЗЛОЧИНІ 

 

У теорії кримінального права при аналізі відповідної кримінально- 

правової норми (ст. 26 КК) звичайно вказується, що поняття співучасті 

сформульоване стосовно закінченого злочину. Для того, щоб певних осіб 

можна було визнати співучасниками того чи іншого виду, їх діяльність також 

повинна бути успішною, результативною. Зазначається, що організатор 

повинен організувати або керувати діями, які становлять об’єктивну сторону 

злочину; підбурювач — схилити іншу особу до скоєння злочину, тобто досягти 

того, щоб вона вчинила дії, передбачені диспозицією статті Особливої частини; 

пособник — надати сприяння у вчиненні злочинних діянь. Співучасть, так би 

мовити у чистому вигляді, вбачають там, де виконавець вчинив закінчений 

злочин або, принаймні, досягнув стадії замаху на злочин. 

Разом з тим у практиці трапляються непоодинокі випадки, коли діяння 

співучасників не доводяться до кінця, тобто вони не вчиняють того, що 

вважають за необхідне для виконання ролі у спільному злочині, або ж злочинна 

діяльність виконавця злочину, вчинюваного у співучасті, переривається на 

стадії готування чи замаху. В кримінально-правовій літературі не лише не 

досягнуто єдності поглядів щодо кваліфікації подібних випадків, а, навіть, 

іменуються вони по- різному. Одні пишуть про безнаслідкову співучасть чи 

невдалу співучасть, інші — про співучасть на стадії готування або замаху, ще 

інші — про співучасть при незакінченому і закінченому злочині та невдалу 

співучасть. 

Кваліфікація таких випадків становить певні труднощі, котрі, як зазначав 

свого часу І. А. Ребане, обумовлені тим, що у них перетинаються два 

кримінально-правових інститути — співучасть у злочині і стадії вчинення 

злочину. Питання кваліфікації невдалої співучасті та співучасті в 

незакінченому злочині неоднозначно вирішуються у кримінально-правовій 

науці, суперечливою є і позиція практики. 
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Поняття невдалої співучасті 

Під невдалою співучастю у злочині звичайно розуміють умисні діяння, 

спрямовані на вчинення злочину сумісно з іншими особами, які, однак, не 

призвели до бажаного результату. Як вказував П. Ф. Тельнов, вона утворюється 

тоді, коли всупереч волі винного не досягнуто сумісності діянь. 

Невдала співучасть має місце тоді, коли особа, яку намагалися залучити 

до вчинення злочину: 

 одразу ж відмовилася від участі у спільному посяганні; 

 спочатку погодившись на злочинну пропозицію, згодом вчинила 

добровільну відмову; 

 виконала злочин одноосібно, без сприяння чи впливу тих осіб, які 

намагалися виступити співучасниками. 

Невдала співучасть може полягати у спробі залучити до участі у злочині 

як виконавця, так й інших співучасників. Той, хто вчиняє відповідні дії, хоче 

виступити співучасником, прагне виступати у ролі організатора, підбурювача, 

пособника злочину. Гаданий виконавець чи інший співучасник при цьому 

злочинних дій не вчиняє чи не підлягає за них кримінальній відповідальності у 

зв’язку з добровільною відмовою або ж вчиняє посягання поза співучастю. 

Тому він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за 

злочин, вчинений у співучасті. 

Однак діяльність того, хто намагався спільно вчинити злочин, не 

обмежується виявленням умислу, тобто некараною стадією розвитку злочинної 

діяльності .Такий невдалий співучасник виконує конкретні діяння, спрямовані 

на вчинення злочину, злочин не доводиться до кінця з причин, незалежних від 

його волі. Існує велика ймовірність того, що, не досягнувши бажаного, він 

продовжить вплив або на цю ж особу, або на іншу, і злочин у співучасті все ж 

буде вчинено. Тому невдала співучасть становить суспільну небезпеку і 

підлягає кримінально-правовій оцінці. 

Види невдалої співучасті:  

За характером ролі, яку намагався виконати співучасник у спільному 

злочині, невдала співучасть поділяється на: 

 невдалу організацію злочину; 

 невдале підбурювання до злочину; 

 невдале пособництво. 

Невдале виконання злочину — тобто випадок, коли виконавець не довів 

посягання до кінця, вимушено перервав його на стадії готування чи замаху — 

не належить до добровільної відмови. Дії виконавця та інших співучасників 

кваліфікуються за правилами про співучасть у не- закінченому злочині. 

Для невдалої організації злочину характерним є те, що, незважаючи на 

зусилля організатора, злочин під його керівництвом не вчиняється взагалі чи не 

доводиться до кінця. 

Вона має місце тоді, коли: 
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 особи, дії яких намагається об’єднати організатор, відмовляються 

виконувати його вказівки, відхиляють пропозиції організатора про спільне 

вчинення злочину; 

 особа, яка виконує злочин разом з організатором, вчиняє добровільну 

відмову; 

 робиться невдала спроба створити організовану групу. 

Підбурювання вважається невдалим тоді, колипідбурювачу не вдалося 

схилити підбурюваного до участі у злочині. Це буває тоді, коли: 

 підбурюваний взагалі не дав згоди взяти участь у злочині (не піддався 

на підбурювання); 

 підбурюваний спочатку погодився з пропозицією підбурювача, а 

згодом вчинив добровільну відмову; 

 підбурюваний вчинив злочин внаслідок підбурювання іншої особи або 

самостійно. 

Невдале пособництво дещо відрізняється від невдалої організації злочину 

та невдалого підбурювання до злочину. Якщо для невдалих організації та 

підбурювання характерним є те, що злочин завжди не доводиться до кінця, то 

при невдалому пособництві можливе вчинення злочину виконавцем, 

незважаючи на відсутність сприяння з боку пособника. І (е має місце тоді, коли 

виконавець обійшовся взагалі без сторонньої допомоги, самостійно здобув 

знаряддя чи засоби вчинення злочину, скористався послугами іншого 

пособника або без участі даного пособника діяли інші співучасники. Очевидно, 

у таких випадках співучасті немає, оскільки відсутній причинний зв’язок між 

діями «пособника» і вчиненням злочину іншими особами. 

Невдале пособництво вбачається у таких випадках: 

 обіцянка сприяти вчиненню злочину, від чого особа відразу ж 

відмовляється; 

виконавець чи інший співучасник спочатку погоджується на сприяння 

пособника, а згодом відмовляється його прийняти; 

 виконавець не зміг скористатися сприянням пособника, зокрема у 

зв’язку з тим, що воно надане надто пізно (після виконання об’єктивної сторони 

виконавцем) чи було недоступним для виконавця; 

 сприяння помилково надається іншій особі. При цьому воно може бути 

невикористаним, якщо ця інша особа виявиться «стійкою» до спокуси вчинити 

злочин. Але інша особа може скористатися нагодою і вчинити злочин за 

допомогою такого неочікуваного сприяння. 

Наведений поділ видів невдалої співучасті є загальновизнаним у 

юридичній літературі. Натомість, класифікації видів невдалої співучасті з 

врахуванням ступеня розвитку злочинної діяльності належна увага не 

приділяється. Видається, при цьому можна застосувати поняття готування 

до злочину та замаху на злочин, застосувавши їх за аналогією також до 

невдалої співучасті, створивши юридичні конструкції «готування до 

співучасті» та «замах на співучасть». 
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Відносини, які регламентуються статтями КК про попередню 

злочинну діяльність, є найбільш близькими до тих, які існують у зв’язку з 

невдалою співучастю. Разом з тим ч. 1 ст. 14 або чч. 2, 3 ст. 15 КК не можуть 

бути застосовані до кваліфікації невдалої співучасті безпосередньо. Адже 

безспірно, що чинне законодавство встановлює відповідальність за 

співучасть у злочині, а не за готування до співучасті чи замах на співучасть, 

тому в формулі кваліфікації невдалої співучасті за чинним КК відповідну 

норму слід було б брати в дужки, а формула (залежно від стадії вчинення 

злочину) тоді матиме такий вигляд: (ч.І ст. 14) — ч.... ст. 27 — стаття 

Особливої частини; (ч.2 ст. 15) — ч.... ст. 27 — стаття Особливої 

частини; (ч.З ст. 15) — ч.... ст. 27 — стаття Особливої частини. 

Визначаючи, у яких випадках має місце готування до невдалої 

співучасті, а у яких — замах на неї, слід враховувати вироблені у теорії 

кримінального права положення, що стосуються співвідношення окремих 

стадій злочинної діяльності. Відомо, що головна відмінність між готуванням 

до злочину і замахом на злочин полягає у ступені загрози об’єкту 

злочинного посягання. Тому, видається, що у випадках, коли невдалий 

співучасник одразу отримує відмову іншої особи спільно вчинити злочин і 

не вчиняє інших дій для подолання цієї відмови — має місце готування до 

невдалої співучасті. Якщо ж такий співучасник досяг згоди на участь іншої 

особи у вчиненні злочину, то він виконав замах на невдалу співучасть. 

Таким чином, невдала співучасть може бути класифікована за 

різноманітними підставами. 

При вирішенні питань кваліфікації невдалої співучасті оцінку слід давати 

як діянням самого «співучасника», якому не вдалося досягти сумісності 

посягання, так і осіб, що їх намагалися втягнути до спільного вчинення 

злочину. 
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Схема 18. Види невдалої співучасті 

 

 
 

Виходячи з наведеного, більш переконливою видається пропозиція 

кваліфікувати невдалу співучасть, посилаючись як на положення 

кримінального закону про попередню злочинну діяльність, так і на положення 

про співучасть у злочині, а також на статтю Особливої частини про злочин, 

який винний намагався організувати, до якого підмовити чи якому сприяти. 

Щоправда, і прихильники цієї позиції не єдині у своїх поглядах. Одні з них 

вважають, що невдала співучасть становить собою готування до співучасті, 

інші — у такому разі має місце замах на співучасть, ще інші не деталізують 

того, про яку стадію попередньої злочинної діяльності повинна йти мова. Тому, 

підтримуючи думку про кваліфікацію невдалої співучасті за конструкцією 

попередньої злочинної діяльності стосовно співучасті у злочині, слід її 

розвинути. 

У цілому аргументи прихильників кваліфікації з посиланням на 

відповідні частини ст. 14 або статей 15 і 27 КК видаються вагомими. Така 

кваліфікація дозволяє усунути суперечності оцінки невдалої співучасті як 

готування до злочину, диференціювати відповідальність особи, яка готується до 

злочину одна, та тієї, що хоче вчинити злочин спільно з іншими. Саме така 

кваліфікація дозволяє по-різному оцінити ті випадки, коли співучасник 

повністю виконав свою роль, але виконавець не вчинив злочину, та ті, коли 

організатор, підбурювач, пособник не виконали свою роль до кінця. 
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Найбільш істотним запереченням проти кваліфікації невдалої співучасті 

як готування чи замаху на співучасть є те, що у таких випадках, як правило, 

суспільно небезпечне посягання вчиняє лише одна особа. Той, хто відразу 

відмовився від злочинної пропозиції чи згодом передумав брати участь у 

злочині, кримінальній відповідальності не підлягає. Участь у злочині лише 

однієї особи виключає наявність співучасті. 

Спростовувати цей аргумент через його очевидність неможливо, а й 

водночас непотрібно. Адже аналізована конструкція кваліфікації невдалої 

співучасті побудована на юридичній фікції. Саме тому, що співучасть відсутня, 

а є лише намагання до співучасті, скоєне і кваліфікується як відповідна 

попередня злочинна діяльність. Прикладів аналогічної кваліфікації, за якої 

відсутні ознаки складу злочину «заміщують» посиланням на ст. 14 або ст. 15 

КК, у кримінальному праві немало. Так, як замах на злочин, кваліфікують 

посягання при фактичній помилці; діяння, спрямовані на вчинення злочину при 

відсутності об’єктивної сторони, кваліфікують як готування до злочину, тощо. 

Якщо скоєне визнається готуванням до злочину або замахом на злочин при 

відсутності об’єкта посягання, суспільно небезпечного діяння або наслідків, то 

чому не можна його визнати таким при відсутності суб’єкта — особи, яка 

повинна була виступити співучасником? До того ж у випадках, коли особа 

спочатку погоджується взяти участь у злочині, а згодом змінює свій намір, 

посягання невдалого співучасника вчиняється за ознак фактичної помилки, 

котра, як загальновизнано, кваліфікується як замах на відповідний злочин. 

Було б неправильним оцінювати всі ситуації, які виникають у зв’язку з 

невдалою співучастю, однаково. Адже в одних випадках невдалий співучасник 

не вчиняє ніяких конкретних дій для реалізації свого злочинного наміру, в 

інших — лише починає впливати на других осіб для вчинення з ними злочину, 

а ще у інших — повністю виконує дії, достатні для того, щоб при успішному 

завершенні злочину визнати їх співучастю. 

Очевидно, всі перелічені вище випадки, характерні для невдалої 

організації злочину, невдалого підбурювання і невдалого пособництва, 

виходять за межі виявлення умислу. Пропозиція про участь у злочині, обіцянка 

сприяння — це вже конкретна дія, спрямована на те, щоб викликати відповідну 

поведінку іншої особи, утворити співучасть. Разом з тим такі дії — це не 

більше, як створення умов для спільного вчинення злочину, створення умов для 

співучасті. Тому організаторські дії, на котрі не відреагу- вали інші особи; 

підбурювання, при якому особу не вдалося схилити до участі у злочині; 

пропозиція про надання сприяння у вчиненні злочину, що була відхилена, мають 

кваліфікуватися як готування до організації, готування до підбурювання, 

готування до пособництва відповідного злочину. 
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Схема 19. Кваліфікація невдалої співучасті, 

за якої «бажаний» співучасник відразу відмовляється 

від участі у злочині 

 

 
 

Якщо «бажаний» співучасник спочатку погоджується на пропозицію 

спільно вчинити злочин, приймає сприяння, починає виконувати конкретні дії, 

спрямовані на спільне вчинення посягання, а згодом відмовляється брати 

участь у злочині, то його добровільна відмова не повинна впливати на 

кваліфікацію дій невдалого співучасника. А. Н. Трайнін свого часу зазначав, що 

співучасть не амністує і не може амністувати злочинця на тій підставі, що він 

діяв не один, а з іншими особами, з яких одна (виконавець) злочину не вчинила. 

Звідси — зрозуміло, що підбурювач або пособник відповідають за ті конкретні 

дії, котрі кожний з них вчинив
1
. Адже конкретні дії невдалого співучасника 

безпосередньо спрямовані на спільне вчинення злочину, він для досягнення 

своєї мети робить все необхідне і достатнє. Злочин же не вчиняється з причин, 

незалежних від нього. Тому в таких випадках вбачаються ознаки замаху на 

співучасть у злочині у невдалого співучасника. Особа, яка добровільно 

відмовилася від злочину, не підлягає за нього кримінальній відповідальності. 

Невдалість співучасті може бути викликана і помилкою того, хто прагнув 

виступити співучасником, коли дії такого «співучасника» вчинені стосовно 
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сторонньої особи. Практично це може мати місце при невдалій організації 

злочину та невдалому пособництві. Невдала організація у таких випадках 

полягає у вчиненні організаційних дій щодо не тієї особи, яка схилена до участі 

у скоєнні злочину підбурювачем. 

Так, при розслідуванні кримінальної справи про крадіжку майна з 

магазину продовольчих товарів встановлено, що І. підмовив вчинити цей 

злочин раніше не знайомих між собою С. та Д. При цьому Д., неодноразово 

судимий за крадіжки, відповідно до розробленого ним плану заздалегідь 

прийшов на місце вчинення злочину, переконався у відсутності сторонніх осіб 

та виключив сигналізацію, зірвав замок з вхідних дверей і почав чекати С. 

Побачивши на протилежному боці вулиці чоловіка, якого сприйняв за 

очікуваного співучасника, Д. покликав його до себе і наказав виносити з 

магазину коробки з майном, а сам тим часом телефоном повідомив І., що час 

під’їжджати за викраденим. Згодом виявилося, що С. переплутав час вчинення 

злочину і прийшов на годину пізніше, а Д. керував діями Б., який випадково 

опинився біля магазину, зрозумів, що вчиняється крадіжка. 

При цьому можливі, принаймні, два варіанти розвитку подій. У першому 

— така стороння особа погоджується на організаційні дії, приєднується до 

злочину. Тобто, по суті, відбувається зміна співучасника — злочин вчиняється 

у співучасті, але у іншому складі співучасників. 

Саме це сталося у наведеному випадку. Б. вирішив приєднатися до 

крадіжки і виконав вказівки організатора злочину. Дії Д. виявилися невдалими 

стосовно організації злочину з участю С. Водночас він виступив організатором 

злочину з участю іншої особи. 

Виникає конкуренція статей кримінального закону, які передбачають 

невдалу співучасть та співучасть успіш ну. Враховуючи, що кожна наступна 

стадія розвитку злочинної діяльності поглинає собою попередню стадію, а 

також, що з точки зору закону не має значення, стосовно кого персонально 

були вчинені організаторські дії, скоєне у такому випадку слід кваліфікувати як 

співучасть у злочині — його організацію. 

При іншому розвитку подій, коли стороння особа не виконує вказівок 

організатора, співучасть у злочині відсутня, немає ні об’єктивних, ні 

суб’єктивних її ознак. Тому таку невдалу співучасть слід кваліфікувати як 

замах на організацію злочину. 

Аналогічно оцінюється також невдале пособництво, у ході якого 

сприяння помилково надається іншій особі. Якщо така стороння особа 

скористається неочікуваним сприянням і вчинить злочин за допомогою знарядь 

чи засобів, що опинилися у її розпорядженні, або скористається створеними 

умовами, не усвідомлюючи їх походження, то вона відповідає за злочин, 

вчинений поза співучастю. Дії невдалого пособника кваліфікуються як замах на 

пособництво. Коли ж стороння особа не скористалася сприянням і злочин не 

вчинила, то посягання невдалого пособника не можна вважати закінченою 

співучастю — відсутні її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Такі дії становлять 

замах на пособництво. 
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Схема 21. Кваліфікація невдалої співучасті, 

коли дії помилково вчинені стосовно сторонньої особи 

 

 
 

Кваліфікація співучасті у незакінченому злочині 

Насамперед слід зауважити, що формула кваліфікації при співучасті у 

незакінченому злочині повинна відображати, по-перше, те, що злочин вчинений 

у співучасті; по-друге, що посягання не є закінченим; по-третє, ступінь 

виконання посягання співучасником — те, що організатор, підбурювач, пособ- 

ник виконали свою роль, а виконавець вчинив лише готування до злочину або 

замах на злочин, тобто відрізнятися від формули кваліфікації невдалої 

співучасті. Слід також враховувати загальновизнане положення, згідно з яким 

стадія злочину, вчиненого такими співучасниками, як організатор, підбурювач, 

пособник, визначається з врахуванням стадії посягання, вчиненого його 

виконавцем. Тобто, якщо виконавець не вчинив закінчений злочин, то й інші 

співучасники не можуть нести відповідальність за закінчене посягання. 
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У теорії кримінального права і правозастосовній практиці пропонуються і 

зустрічаються такі варіанти кваліфікації співучасті у незакінченому злочині, які 

не повною мірою відповідають наведеним вимогам: 

 скоєне кваліфікується як відповідний закінчений злочин, вчинений у 

співучасті, тобто з посиланням лише на відповідну частину ст. 27 та статтю 

Особливої частини КК. Наприклад, пособництво крадіжці чужого майна, 

виконавець якої вчинив лише замах на цей злочин, кваліфікується так: ч. 5 ст. 

27 — ч. 1 ст. 185 КК України. 

Наведена кваліфікація видається недосконалою, оскільки з неї не 

вбачається, що злочин не завершений. 

 вчинене кваліфікується як відповідне незакінчене посягання, тобто з 

посиланням на ч. 1 ст. 14 або чч. 2, З ст. 15 та статтю Особливої частини КК. 

Формула кваліфікації у наведеному вище гіпотетичному випадку може 

виглядати таким чином: ч. 2 ст. 15 — ч. 1 ст. 185 КК України. 

Недолік такої кваліфікації очевидний — вона не відображає того, що 

злочин вчинений не однією особою, а у співучасті. 

 скоєне кваліфікується з посиланням одночасно на частину ст. 27 КК, 

яка передбачає відповідальність певного виду співучасника, на частину ст. 14 

або ст. 15 КК, що вказує на стадію злочину, вчиненого виконавцем, та на норму 

Особливої частини КК. При цьому формула кваліфікації виглядає, наприклад, 

так: ч. 2 ст. 15 — ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 185 КК України. 

Однак і наведена кваліфікація далеко не бездоганна. Заперечення щодо 

неї полягають у тому, що перекручується зміст співучасті. Адже статті 26, 27 

КК сконструйовані стосовно закінченого злочину. 

Видається, що вказаних недоліків позбавлена і відповідає задекларованим 

вище вимогам кваліфікація, при якій спочатку вказується, що має місце 

співучасть у злочині, а вже потім — стадія посягання, вчиненого виконавцем. 

Виглядає формула кваліфікації в розглядуваному випадку так: ч. ... ст. 27 — ч. 

... ст. 15 — стаття Особливої частини. 

Кваліфікуючи невдалу співучасть, оцінювати слід діяння і самого 

„співучасника”, якому не вдалося досягти сумісності посягання, і осіб, що їх 

прагнули залучити до спільного вчинення злочину. 

Кваліфікація невдалої співучасті бажаного співучасника 

Організаторські дії, на які не відгукнулися інші особи; підбурювання, за 

якого особу не вдалося схилити до участі у злочині; при відмові пропозиція 

посприяти у вчиненні злочину, яку було відхилено, потрібно кваліфікувати як 

готування до організації, готування до підбурювання, готування до 

пособництва відповідного злочину. 

Якщо бажаний співучасник спочатку погоджується на пропозицію 

спільно вчинити злочин, приймає сприяння, починає виконувати конкретні дії, 

спрямовані на спільне вчинення посягання, а згодом відмовляється брати 

участь у злочині, то його добровільна відмова не має впливати на кваліфікацію 

дій невдалого співучасника. У таких випадках вбачають ознаки замаху на 

співучасть у злочині у невдалого співучасника. Особа ж, яка добровільно 

відмовилася від злочину, не підлягає за нього кримінальній відповідальності. 
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Кваліфікація невдалої співучасті в разі, коли дії „співучасника” 

помилково вчинено стосовно сторонньої особи 

Невдалість співучасті може викликати і помилка того, хто прагнув 

виступити співучасником, коли дії такого „співучасника‖ вчинено стосовно 

сторонньої особи. При цьому можливі принаймні два варіанти розвитку подій: 

1. Стороння особа відгукується на організаційні дії, приєднується до 

злочину, по суті, відбувається зміна співучасника. З позицій закону, не має 

значення стосовно кого персонально було вчинено організаторські дії, скоєне 

слід кваліфікувати як співучасть у злочині – його організацію. 

2. Коли стороння особа не виконує вказівок організатора, співучасть у 

злочині відсутня. Таку невдалу співучасть слід кваліфікувати як замах на 

організацію злочину. 

Аналогічно оцінюють і невдале пособництво, під час якого помилково 

сприяють іншій особі. Якщо така стороння особа скористається неочікуваним 

сприянням і вчинить злочин за допомогою знарядь чи засобів, що потрапили до 

її розпорядження, скористається створеними умовами, не усвідомлюючи їх 

походження, то вона відповідає за злочин, вчинений поза співучастю. Дії 

невдалого пособника кваліфікують як замах на пособництво. Коли ж стороння 

особа не скористалася сприянням і злочин не вчинила, то посягання невдалого 

пособника не можна вважати закінченою співучастю – відсутні її об’єктивні і 

суб’єктивні ознаки. Такі дії є замахом на пособництво. Кваліфікація при 

помилці трапляються випадки, коли співучасник помиляється щодо в ознаках 

співучасника віку чи осудності іншого співучасника. Діяння співучасника, який 

помилявся щодо відповідних ознак співучасника, пропонують кваліфікувати як 

замах на вчинення злочину у співучасті. 

Кваліфікація співучасті у незакінченому злочині 

Формула кваліфікації при співучасті в незакінченому злочині має 

відображати: по-перше, те, що злочин вчинено у співучасті; по-друге, що 

посягання не є закінченим; по-третє, ступінь виконання посягання 

співучасником – те, що організатор, підбурювач, пособник виконали свою роль, 

а виконавець вчинив лише готування до злочину або замах на злочин, тобто має 

відрізнятися від формули кваліфікації невдалої співучасті. Слід також 

враховувати загальновизнане положення, згідно з яким стадію злочину, 

вчиненого такими співучасниками, як організатор, підбурювач, пособник, 

визначають з урахуванням стадії посягання, виконаного його виконавцем. 

Задекларованим вище вимогам відповідає формула кваліфікації, за якою 

спочатку вказують, що має місце співучасть у злочині, а вже потім – стадію 

посягання, яке вчинив виконавець. Виглядає ж формула кваліфікації в 

розглядуваному випадку так: 

ч. ... ст. 27 – ч. ... ст. 15 – норма Особливої частини. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Під невдалою співучастю у злочині звичайно розуміють умисні діяння, 

спрямовані на вчинення злочину сумісно з іншими особами, які, однак, не 

призвели до бажаного результату. 



139 

Види невдалої співучасті:  

За характером ролі, яку намагався виконати співучасник у спільному 

злочині, невдала співучасть поділяється на: 

 невдалу організацію злочину; 

 невдале підбурювання до злочину; 

 невдале пособництво. 

Кваліфікуючи невдалу співучасть, оцінювати слід діяння і самого 

„співучасника‖, якому не вдалося досягти сумісності посягання, і осіб, що їх 

прагнули залучити до спільного вчинення злочину. 

 

5. КВАЛІФІКАЦІЯ СПІВУЧАСТІ В ЗЛОЧИНАХ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ'ЄКТОМ 

 

Загальні положення кваліфікації співучасті у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом 

Виконавцем злочинів зі спеціальним суб’єктом може бути лише особа, 

наділена відповідними ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої 

частини. Тому особа, яка не є спеціальним суб’єктом, в індивідуальному 

порядку не може нести відповідальності за відповідними нормами. 

Звідси випливає, що особа, яка не є спеціальним суб’єктом, в 

індивідуальному порядку не може нести відповідальність за відповідною 

статтею КК. Обговоренню підлягає лише питання про можливість вчинення 

таких злочинів у співучасті зі спеціальним суб’єктом. 

У теорії кримінального права питання про співучасть осіб, не наділених 

ознаками спеціального суб’єкта (загальних суб’єктів), у злочинах зі 

спеціальним суб’єктом вирішується неоднозначно. Одна з позицій полягає у 

проголошенні недопустимості такої співучасті, виходячи з того, що це призведе 

до безмежного розширення коло осіб, які підлягають кримінальній 

відповідальності, підірве у самій основі ідею виділення самостійних складів 

злочинів зі спеціальним суб’єктом. 

Інша — зводиться до того, що співучасть у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом може мати місце у випадках, прямо встановлених законом, і не 

допускається тоді, коли закон окремо не передбачає можливості 

відповідальності приватних осіб за нормами про злочини спеціальних суб’єк- 

тів. Вона базується на тому, що у КК питання про співучасть осіб, які не 

наділені ознаками спеціального суб’єкта, вирішено лише щодо військових 

злочинів. У ч. 2 ст. 401 КК наведено перелік суб’єктів військових злочинів, а в 

ч. З даної статті встановлено, що «особи, не зазначені у цій статті, за співучасть 

у військових злочинах підлягають відповідальності за відповідними статтями 

цього розділу». Виходячи з вказаного, стверджується, що стосовно всіх інших 

злочинів закон не допускає можливості кваліфікації посягань приватних осіб за 

нормами, які встановлюють відповідальність спеціальних суб’єктів. 

Обґрунтовану критику такого підходу дав В. В. Устименко, який зазначає, що 

закон не містить прямої заборони співучасті у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом. Положення КК про співучасть поширюються на всі діяння, вказані в 
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Особливій частині (у тому числі і вчинювані спеціальним суб’єктом), практика 

визнає можливість такої співучасті, а військовослужбовець як спеціальний 

суб’єкт злочинів за своєю юридичною природою нічим не відрізняється від 

інших спеціальних суб’єктів. 

Тому слід погодитися з пануючим у даний час підходом, згідно з яким 

співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом допускається, а, відповідно, 

посягання осіб, не наділених ознаками спеціального суб’єкта, можуть 

кваліфікуватися за статтями Особливої частини, які встановлюють 

відповідальність спеціальних суб’єктів. Однак і криміналісти, котрі допускають 

співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом, не єдині у думках стосовно 

того, співучасником якого виду може виступати особа, не наділена ознаками 

такого суб’єкта. 

У теорії кримінального права свого часу стверджувалося, що загальний 

суб’єкт не може виступати організатором ряду злочинів, зокрема службових. 

Аргументувалося це тим, що при сумісній злочинній діяльності приватна особа 

неодмінно потрапляє в залежність від службової особи і, отже, керує 

злочинною діяльністю службова особа. У правозас- тосовній практиці, як 

зазначає В. В. Устименко, поширений також підхід, відповідно до якого дії 

приватних осіб, іцо фактично виконували організаторські функції при вчиненні 

розкрадання майна шляхом зловживання службовим становищем, 

кваліфікуються як пособництво чи співучасть без конкретизації виконуваної 

ролі. 

Однак більш переконливою видається думка, згідно з якою особа, котра 

не наділена ознаками спеціального суб’єкта, може виступати організатором 

відповідних злочинів — організовувати або керувати діями спеціальних 

суб’єктів. Вона не суперечить чинному кримінальному законодавству, оскільки 

з ч. З ст. 27 КК не випливає, що для того, щоб організувати будь-який злочин чи 

керувати його вчиненням, потрібна наявність спеціальних ознак у тих 

випадках, коли вони названі у диспозиції статті Особливої частини. 

На сьогодні така позиція є загальноприйнятою у кримінально-правовій 

теорії, підтримується у керівних роз’ясненнях вищих судових органів, 

закріплена у новому зарубіжному законодавстві. Пленум Верховного Суду 

України у п. 11 постанови № 5 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику в 

справах про хабарництво» вказав, що дії особи, яка сприяла у вчиненні злочину 

тому, хто дав чи одержав хабар, або організував цей злочин, або підбурила до 

його вчинення, належить кваліфікувати як співучасть у даванні чи одержанні 

хабара. Хоча тут прямо і не йдеться, на яку частину статті КК, що визначає 

види співучасників, слід посилатися при кваліфікації дій приватної особи, яка 

організувала одержання хабара. Вказівка на роль організатора не викликає 

сумніву, що Верховний Суд України вважає за потрібне визнати таку особу 

організатором саме злочину в сфері службової діяльності. У ст. 34. 4 КК 

Російської Федерації прямо сказано, що особа, яка не є суб’єктом злочину, 

спеціально вказаним у відповідній статті Особливої частини цього Кодексу, 

котра брала участь у вчиненні злочину, передбаченого даною статтею, несе 
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кримінальну відповідальність за цей злочин як організатор (В. Н.), підбурювач 

або пособник. 

Тому, за загальним правилом, організатором злочинів зі спеціальним 

суб’єктом може бути будь-яка особа, у тому числі і не наділена ознаками 

такого суб’єкта. Дії організатора злочину — особи, не наділеної ознаками 

спеціального суб’єкта, кваліфікуються за ч. З ст. 27 КК та статтею 

Особливої частини, що передбачає злочин, виконавцем якого є спеціальний 

суб’єкт. 

Це, однак, не означає, що дії такої особи у всіх випадках кваліфікуються 

за статтею Особливої частини, яка передбачає відповідальність спеціального 

суб’єкта. На організацію злочину зі спеціальним суб’єктом поширюються 

викладені вище положення про значення обставин, які відносяться тільки до 

особи виконавця злочину, посилюють чи пом’якшують лише його 

відповідальність. Тому у випадках, коли закон диференціює відповідальність 

залежно від особи винного, дії організатора злочину кваліфікуються за 

загальними статтями Особливої частини, а не тими, які передбачають 

кваліфікований чи пільговий види злочину. Наприклад, дії організатора 

вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини кваліфікуються зач. З ст. 27 — 

ч. 1 (або ч. 2) ст. 115 КК, ане зач. З ст. 27 — ст. 117 КК. 

 

Схема 23. Кваліфікація дій організатора злочину зі спеціальним 

суб’єктом 

 

 
 

У теорії кримінального права одностайною є думка, що підбурювачем та 

пособником злочину зі спеціальним суб’єктом може бути і особа, яка не 

наділена ознаками такого суб’єкта. Дії цих співучасників кваліфікуються, 
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виходячи з тих же засад, що і дії організатора злочину зі спеціальним 

суб’єктом. 

Відомо, що особа, яка не може бути виконавцем певного злочину (у 

зв’язку з відсутністю ознак його суб’єкта),не може бути і співвиконавцем цього 

посягання. Таке положення майже одностайно визнається у юридичній 

літературі. Поділяє його і КК Російської Федерації, який у ч. 4 ст. 34 не називає 

співвиконавців серед співучасників, котрі можуть нести відповідальність за 

нормами про злочини зі спеціальним суб’єктом. Тому особа, не наділена 

ознаками спеціального суб’єкта, може нести відповідальність за відповідною 

статтею Особливої частини КК лише тоді, коли разом з нею у цьому злочині 

бере участь відповідний спеціальний суб’єкт. Такий спеціальний суб’єкт 

виконує об’єктивну сторону злочину шляхом використання загального 

суб’єкта. На перший погляд, він виступає підбурювачем чи організатором дій 

приватної особи, а та є виконавцем цього злочину. Але, насправді, приватна 

особа лише надає сприяння спеціальному суб’єкту у вчиненні злочину і 

виступає як пособник. Спеціальний суб’єкт, який особисто не виконує 

об’єктивну сторону злочину, тим не менше визнається виконавцем. У 

розглядуваній ситуації має місце посереднє виконання злочину. 

Виходячи з наведеного, дії особи, яка виконує частину об’єктивної 

сторони злочину зі спеціальним суб’єктом чи, навіть, всю об’єктивну сторону, 

кваліфікуються як пособ- ництво відповідному злочину. 

Разом з тим у теорії та правозастосовній практиці наведене положення не 

вважається універсальним. Допускається можливість співвиконавства у тих 

злочинах зі спеціальним суб’єктом, об’єктивна сторона котрих складається з 

декількох діянь, частину з яких може виконати і загальний суб’єкт. Дії 

загального суб’єкта можуть кваліфікуватися як співвиконавство у вказаних 

злочинах за наявності таких умов: 

 у злочині бере участь ще одна особа, наділена всіма ознаками суб’єкта 

злочину; 

 ця особа виконує частину об’єктивної сторони злочину, яку може 

виконати лише спеціальний суб’єкт; 

 загальний суб’єкт виконує іншу частину об’єктивної сторони, ту, для 

виконання якої не вимагається наявності ознак спеціального суб’єкта. 
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Схема 24. Кваліфікація співвиконавства 

у злочинах зі спеціальним суб’єктом 

 

 
Тому в злочинах, об’єктивна сторона котрих включає декілька діянь, 

частина з яких може бути виконана загаль ним суб’єктом, дії останнього 

кваліфікуються як співви- конавство злочину. При цьому потрібне посилання 

нач. 2 ст. 27 КК та статтю Особливої частини, яка передбачає злочин, вчинений 

іншим співвиконавцем — спеціальним суб’єктом. 

Кваліфікація ексцесу співучасника 

При ексцесі одного чи кількох співучасників інші співучасники несуть 

відповідальність у межах змови – їх діяння кваліфікують як співучасть у тому 

злочині, вчинення якого було передбачено змовою. Діяння особи, яка допустила 

ексцес, кваліфікують за статтею, що передбачає фактично вчинений злочин. 

Причому викладені вище положення про можливість співучасті лише в 

умисних злочинах повністю поширюються і на аналізовану ситуацію. Вказане 

означає, що за злочинні наслідки, які становлять ексцес, інші співучасники не 

можуть нести відповідальність навіть тоді, коли вони допускали можливість їх 

заподіяння, тобто якщо ексцес охоплювався їх необережною виною. Це інколи 

не враховується на практиці. 

Показовою щодо цього є ухвала судової колегії у кримінальних справах 

Верховного Суду України, винесена у справі К. У ході судового розгляду 

встановлено, що К. підмовила трьох неповнолітніх — М.,Т.таГ., — засуджених 

у цій же справі — побити її співжителя С. Домовляючись з М. та іншими 



144 

засудженими про побиття С., К. не обмежувала їх стосовно ступеня тяжкості 

ушкоджень, які мали бути заподіяні потерпілому. Виконавці злочину не лише 

побили потерпілого, а й проникли в його будинок, заволоділи там різними 

речами. А, вийшовши з будинку, ще заподіли потерпілому удари, від яких 

настала його смерть. їх дії були обґрунтовано кваліфіковані зач. З ст. 142, п. «а» 

ст. 93 КК України 1960 р. Обласним судом К. засуджена за підмовництво до 

вмисного вбивства без обтяжуючих обставин та втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність. 

Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду України в 

ухвалі правильно вказала; те, що М., Т. і Г. вийшли за межі домовленості з К. і 

вбили С., не може бути підставою для визнання її винною у підмовленні 

засуджених до вчинення умисного вбивства, бо ці обставини не охоплювалися 

умислом К. Далі ця судова інстанція прийшла до висновку, що, беручи до уваги 

висновки судово-медичної експертизи стосовно тяжкості заподіяних С. 

ушкоджень, слід перекваліфікувати дії К. зі статей 19 та 94 КК на ст. 19 та ч. З 

ст. 101 цього Кодексу. 

З таким рішенням погодитися не можна. Адже не викликає сумніву, що 

злочин, передбачений ч. Зет. 101 КК, характеризується умислом стосовно 

тяжкого тілесного ушкодження і необережною виною щодо смерті потерпілого. 

Тому така зміна кваліфікації означає не що інше, як визнання того, що К. 

виступила підмовником до злочину, наслідки якого заподіяні з необережності 

— визнання можливості співучасті у необережному злочині. Видається, що, 

виходячи з фактичних обставин справи, діяння К. в цій частині повинно бути 

кваліфіковане за ч. 4 ст. 49 — ч. 1 ст. 101 КК. Підмовляючи до злочину, при 

неконкретизованому умислі, вона повинна нести відповідальність за фактично 

заподіяну шкоду — найбільшу з тієї, що охоплювалася її умислом. 

  

ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

Виконавцем злочинів зі спеціальним суб’єктом може бути лише особа, 

наділена відповідними ознаками, вказаними в диспозиції статті Особливої 

частини. Тому особа, яка не є спеціальним суб’єктом, в індивідуальному 

порядку не може нести відповідальності за відповідними нормами. 

Панує підхід, згідно з яким співучасть у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом допускається, а відповідно, посягання осіб, не наділених ознаками 

спеціального суб’єкта, можна кваліфікувати за нормами Особливої частини, які 

встановлюють відповідальність спеціальних суб’єктів. Однак і криміналісти, 

які допускають співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом, не одностайні в 

думках стосовно того, співучасником якого виду може виступати особа, не 

наділена ознаками такого суб’єкта. 
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6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ 

 

Поняття та ознаки причетності до злочину 

Чинний КК поняття причетності до злочину (на відміну від поняття 

співучасті у ньому) не містить. Таким чином, воно становить собою теоретичну 

конструкцію. 

У теорії кримінального права не існує загальновизнаного визначення 

причетності до злочину. Так, в одному з підручників із Загальної частини 

кримінального права України вказується, що причетність до злочину — це дія 

або бездіяльність, яка хоча і пов’язана з вчиненням злочину, але не є 

співучастю у ньому. Ще одна з дефініцій, яка наводиться у навчальній 

літературі, полягає у тому, що під причетністю до злочину розуміється умисна 

дія або бездіяльність, пов’язана зі здійсненням злочинної діяльності іншою 

особою, але не є співучастю у ній через відсутність об’єктивної і суб’єктивної 

спільності зі злочинною діяльністю такої особи. У цих визначеннях акцент 

зроблено на негативній ознаці — відсутності співучасті, внаслідок чого вони 

недостатньо інформативні. Принаймні, керуючись цими визначеннями, важко 

зрозуміти, становлять чи не становлять собою причетність певні діяння. 

Тому слід намагатися визначити поняття причетності до злочину через 

встановлення позитивних ознак цього правового явища. Видається, причетність 

до злочину характеризується наступними рисами: 

 це діяння, передбачене Особливою частиною КК. Тобто, причетність 

має власну об’єктивну сторону, вона становить конкретні діяння, описані у КК; 

 існує у формах, передбачених Особливою частиною КК. Причетність 

не становить якогось одного злочину. Це — збірне поняття, яке охоплює ряд 

посягань, кожне з яких передбачене окремою кримінально-правовою нормою; 

 вона пов’язана зі злочином, вчиненим іншою особою (його ще 

називають предикатним). Тому не можна бути причетним до «власного» 

злочину — того, котрий вчинила особа або у якому вона виступає одним із 

співучасників. 

Таким чином, наявність причетності передбачає вчинення, принаймні, 

двох злочинів — один із них «основний», щодо якого має місце причетність, та 

інший — у скоєнні котрого й полягає діяння причетної особи. Цей злочин у 

юридичній літературі пропонують називати наступним чи похідним; 

 злочин, щодо якого має місце причетність, вже вчинений іншою 

особою, або є достовірно відомим підготовлю- ваним чи вчинюваним. Він 

вчиняється без сприяння причетної особи - відсутній причинний зв’язок між 

діяльністю учасників предикатного злочину і поведінкою причетної особи. Або, 

інакше кажучи, предикатний злочин вже вчинений чи буде вчинений і тоді, 

коли причетності не було б. 

Правила кваліфікації причетності до злочину  

3 наведеного випливають загальні правила кваліфікації потурання 

злочину. В ході його кримінально-правової оцінки слід: 
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 кваліфікувати попередній (чи основний, предикатний) злочин, щодо 

якого має місце причетність; 

 визначити, чи має місце причетність до злочину (а не співучасть у 

ньому); 

 встановити, котрий саме вид причетності має місце і якою статтею 

Особливої частини КК він передбачений; 

 остаточно кваліфікувати скоєне, враховуючи, що на причетність 

повною мірою поширюються положення КК про незакінчений злочин та про 

співучасть у злочині. 

Відмінність причетності до злочину від співучасті у злочині 

Поряд зі спільними ознаками співучасті і причетності, мають місце і 

розбіжності між цими правовими інститутами. 

Таблиця 5. Відмінність між співучастю у злочині та причетністю до 

злочину 

 

Розмежувальна 

ознака 

Характерно для 

співучасті 

Характерно для причетності 

Протиправність 

діяння 

Вчиняють діяння, які 

не описано в статті 

Особливої частини КК 

Визначено статтями Особливої 

частини КК 

Перелік діянь Не обмежений Обмежений 
Кількість злочинів Один – єдиний для всіх 

співучасників 

Щонайменше два – 

предикатний, та який становить 

собою причетність 

На якій стадії 

вчинення злочину 

можлива 

До моменту закінчення 

злочину 

Щодо вже закінчених злочинів, 

а також щодо злочинів, про які 

відомо, ідо їх готують або 

вчиняють 

Зв’язок зі злочинним 

результатом 

Причиновий Непричиновий 

Роль суб’єкта в 

злочинній діяльності 

Участь у власному 

злочині 

Відношення до злочину іншої 

особи 

 

Форми причетності до злочину 

У чинному КК прямо не вказано, які ж злочини слід відносити до 

причетності, а у теорії кримінального права з цього приводу є певні 

розбіжності. 

Традиційно було прийнято вважати, що причетність до злочину існує в 

таких формах: 

 приховування злочину; 

 потурання злочину; 

 неповідомлення про злочин. 

Наведений підхід до виділення форм причетності базувався на 

положеннях Загальної та Особливої частин КК України 1960 р. Однак у КК 

2001 р., на відміну від раніше чинного законодавства, немає окремої статті про 
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відповідальність за недонесення про злочин, в Особливій частині змінені умови 

кримінальної відповідальності за приховування злочину, з’явилися нові 

кримінально-правові норми, які інколи оцінюються як такі, що передбачають 

причетність до злочину. В зв’язку зі змінами в кримінальному законодавстві 

позиції вчених щодо виділення форм причетності уточнюються. 

Так, зазначається, що недонесення законом взагалі злочином не 

вважається. 

Погодитися з такою категоричною думкою важко. Адже можна назвати, 

принаймні, три-чотири випадки, коли за неповідомлення про злочин іншої 

особи настає кримінальна відповідальність: 

 службова особа підлягає відповідальності за неповідомлення про 

злочин, вчинений підлеглими чи підконтрольними їй особами. Такі діяння 

кваліфікуються за статтями про злочини у сфері службової діяльності; 

 завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) може полягати у наданні 

показань, спрямованих на приховування відомостей про злочин іншої особи; 

 відмова від давання показань (ст. 385 КК) охоплює собою діяння, які 

вчиняються з метою неповідомлення про злочин, вчинений іншою особою. 

 перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 

примушування їх до відмови від давання показань чи висновку (ст. 386 КК) 

звичайно мають на меті добитися того, щоб вказані учасники процесу не надали 

інформації про злочини, вчинені іншими особами. 

Тому є підстави вважати, що виключення з КК окремої статті про 

недонесення (ст. 187 КК України 1960 р.) не означає повної декриміналізації 

такого роду діянь. 

Висловлюється думка, що аналіз положень нового КК дозволяє виділити 

ще один вид причетності до злочину — заздалегідь не обіцяне сприяння 

учасникам злочинних організацій (ст. 256 КК). Зазначається, що це особливий 

вид причетності, оскільки така причетність можлива лише стосовно окремих 

злочинів, пов’язаних зі створенням та функціонуванням злочинних організацій, 

а також, що таким видом причетності охоплюються діяння, які не підпадають 

під інші види причетності (приховування злочину, неповідомлення про злочин, 

потурання злочину). Така позиція також не видається безспірною і потребує, 

принаймні, конкретизації та розвитку. 

По-перше, у ст. 256 КК передбачена відповідальність не лише за 

заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій, а й за 

приховування їх злочинної діяльності. Тому слід уточнити: ця стаття 

передбачає відповідальність за причетність до злочину в двох формах. По-

друге, заздалегідь не обіцяне сприяння злочину, який вчиняється іншими 

особами, передбачене не лише ст. 256 КК, а й іншими кримінально-правовими 

нормами. Це, зокрема, сприяння створенню або діяльності терористичної групи 

чи терористичної організації (ч. 4 ст. 258 КК), фінансування або постачання не 

передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань (ч. З ст. 260 КК), з 

певними застереженнями — найманство (ч. 1 ст. 447 КК). Закон не обмежує 

вчинення цих злочинів випадками, коли відповідні дії заздалегідь обіцяні. 
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Будучи послідовним, такі злочини також слід віднести до причетності у формі 

заздалегідь не обіцяного сприяння злочинній діяльності інших осіб. 

Таким чином, можна констатувати, що чинне кримінальне законодавство 

передбачає причетність до злочинів, які вчиняються іншими особами у формах 

заздалегідь не обіцяного: 

 потурання; 

 приховування; 

 неповідомлення; 

 сприяння. 

Питання кваліфікації заздалегідь не обіцяного приховування 

організованої злочинної діяльності мають вирішуватися з врахуванням того, що 

така діяльність описана законодавцем в окремій кримінально-правовій нормі, 

передбаченій ст. 256 КК. Особливо дискусійним є положення про 

співвідношення норм, передбачених ст. 256 та ст. 396 КК. 

У ч. 6 ст. 27 КК чітко визначено, що заздалегідь не обіцяне приховування 

злочину (а те, що приховування і укриття — це одне й те саме, не викликає 

сумніву), придбання предметів, здобутих злочинним шляхом, тягне 

кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених ст. 198 та ст. 396 

цього Кодексу. Таким чином, існує колізія, яка характеризується тим, що: 

 встановлення відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування 

злочину в ст. 256 КК суперечить положенням Загальної частини КК; 

 відповідальність за не обіцяне заздалегідь приховування злочинної 

діяльності учасників злочинної організації, як і будь-якого іншого тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, може наставати лише за ст. 396 КК (відповідно до 

вимог ч. 6 ст. 27 КК); 

 відповідальність за заздалегідь не обіцяне приховування злочинної 

діяльності учасників злочинної діяльності встановлена в окремій статті 

Особливої частини КК — ст. 256, яка містить спеціальну норму, що має 

пріоритет перед загальною, передбаченою ст. 396 КК. 

Таку колізію (як і зазначену в попередньому підрозділі щодо кількості 

злочинів, що повинні мати за ціль вчинити учасники злочинної організації) не 

можна вирішити на основі існуючих правових норм. У чинному законодавстві 

вони просто не передбачені. Можливо, такого роду колізійні норми і не 

потрібні, адже «неузгодженість» між Загальною і Особливою частинами 

Кодексу виходить за межі того, що можна припустити у ході законотворення. 

Однак існуючу ситуацію потрібно якось вирішувати, не чекаючи змін до КК. 

Видається, тут знову ж таки слід керуватися одним з принципів кримінально-

правової кваліфікації — відповідно до якого спірні питання вирішуються на 

користь особи, дії котрої кваліфікуються. 

Застосування вказаного принципу пов’язано у даному випадку з 

порівнянням правових наслідків, передбачених щодо злочинів, 

регламентованих ст. 256 та ст. 396 КК. Аналіз санкцій цих статей свідчить, що 

пріоритет доведеться віддати нормі, встановленій у ст. 396 КК. При.цьо- му 

ідея законодавця про посилення відповідальності за причетність (у формі 
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заздалегідь не обіцяного переховування) до організованої злочинної діяльності 

залишиться, по суті, не реалізованою. Тим більш це стосується кваліфікованого 

виду злочину, передбаченого ст. 256 КК. 

Кваліфікація переховування власного злочину 

Приховування свого власного злочину не утворює причетності і не тягне 

кримінальної відповідальності. Це випливає з принципу недопустимості 

подвійного інкримінування. Оскільки злочинні дії вже отримали юридичну 

оцінку — кваліфіковані як вчинення злочину одноосібно чи у співучасті, то 

подальша поведінка винного не становить злочину. В переважній більшості 

випадків дії, спрямовані на приховування власного злочину, не передбачені 

кримінальним законом як окремий злочин. Зокрема, чинним законодавством не 

встановлена відповідальність за знищення або розчленування трупа з метою 

приховати вчинений злочин, якщо такі дії скоюють особи, які вчинили 

вбивство. 

Разом з тим кримінальна відповідальність за відповідні діяння настає, 

якщо вони становлять собою інший самостійний злочин. Однак кваліфікуються 

ці діяння не як причетність до раніше вчиненого злочину, а за статтею 

Особливої частини КК про такий самостійний злочин. Так, підпал будинку, 

вчинений особою для того, щоб приховати скоєну нею ж крадіжку, 

кваліфікується за відповідною частиною ст. 194 КК; службове підроблення — 

за ст. 366 КК; протиправний вплив на свідків, потерпілих, експертів з метою 

уникнути давання ними правдивих показань чи висновку — за ст. 386 КК. 

Відповідна оцінка має даватися і завідомо неправдивому повідомленню 

про скоєння злочину, вчиненого з метою відвернути увагу правоохоронних 

органів від власної особи, спрямувати їх діяльність у іншому напрямі. Завідомо 

неправдиве повідомлення не становить собою форми причетності до злочину. 

Тому важко погодитися з існуючою на практиці думкою, що неправдиве 

повідомлення про вчинення злочину, спрямоване на приховування власного 

злочину, не повинно окремо кваліфікуватися за ст. 383 КК. Подібної, як 

видається неправильної, позиції дотримується також судова колегія у 

кримінальних справах Верховного Суду України. 

Так, розглянуто у порядку нагляду кримінальну справу В., яка вбила свою 

чотиримісячну дитину, труп закопала у городі біля свого будинку і у той же 

день звернулася до органів міліції з письмовою заявою про викрадення її сина. 

На підставі цього було порушено кримінальну справу. Судова колегія в ухвалі 

вказала, що суд першої інстанції помилково визнав В. винною за ч. 1 ст. 177 КК 

України 1960 р. (ст. 383 КК 2001 р.), оскільки її дії з написання заяви до органів 

міліції були спрямовані на приховування вчиненого нею злочину, а не на 

завідомо неправдивий донос. Разом з тим приховування злочину полягало у 

тому, що В. заховала труп вбитої дитини. Подання до органів міліції заяви про 

нібито вчинений іншими особами злочин інкримінованою їй ст. 94 КК України 

1960 р. (ч. 1 ст. 115 КК 2001 р.) аж ніяк не охоплюється; потребує додаткової 

кваліфікації зач. 1 ст. 177 КК. Тут має місце реальна сукупність — вбивства і 

завідомо неправдивого доносу. Тому правильною слід було б визнати 
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кваліфікацію скоєного, здійснену на попередньому слідстві і судом першої та 

касаційної інстанцій. 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ  

Причетність до злочину:  

 це діяння передбачене Особливою частиною КК. Тобто причетність має 

власну об’єктивну сторону, це конкретні діяння, описані в КК; 

 існує у формах, передбачених Особливою частиною КК. Причетність не 

є якимось одним злочином. Це збірне поняття, яке охоплює низку посягань, 

кожне з яких передбачає окрема кримінально-правова норма; 

 вона пов’язана зі злочином, вчиненим іншою особою (його ще 

називають предикатним). Тому не можна бути причетним до „власного‖ 

злочину – того, який вчинила особа, або в якому вона виступає одним зі 

співучасників. Отже, причетність передбачає вчинення принаймні двох 

злочинів – один із них „основний‖, щодо якого має місце причетність, та інший 

– у вчиненні якого й полягає діяння причетної особи; 

 злочин, щодо якого має місце причетність, вже вчинила інша особа, або 

є достовірно відомим підготовлюваним або вчинюваним. Його вчиняють без 

сприяння причетної особи – відсутній причиновий зв’язок між діяльністю 

учасників предикатного злочину і поведінкою причетної особи. Або, інакше 

кажучи, предикатний злочин вже вчинено чи буде вчинено і тоді, коли 

причетності не було б. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Діяння співучасників кваліфікують за різними статтями Особливої 

частини у випадках: 

1) коли виконавець та інші співучасники або кілька співвиконавців 

неоднаково усвідомлюють суспільно небезпечний характер своєї дії або 

бездіяльності; 

2) коли окремі зі співучасників допускають помилку у визначенні 

фактичних обставин справи; 

3) при вчиненні посягання з альтернативним чи неконкретизованим 

умислом; 

4) коли має місце ексцес у діях когось зі співучасників; 

5) коли має місце відхилення дії; 

6) якщо окремі співучасники мають індивідуальні особливості, які 

характеризують особу певного учасника спільного злочину і впливають лише 

на його відповідальність; 

7) у зв’язку з тим, що одні з них досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність за злочин, вчинюваний у співучасті, а інші – ні. 

При кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, потрібно: 

1) встановити, чи має місце співучасть; 

2) визначити вид співучасті і встановити, чи її слід кваліфікувати з 

посиланням на ст.27 КК чи лише за статтею Особливої частини; 

3) встановити вид співучасника і, якщо потрібно послатися при 

кваліфікації на ст.27 КК, визначити частину цієї статті; 
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4) встановити форму співучасті та при необхідності посилання при 

кваліфікації на ст. 28 КК визначити частину цієї статті; 

5) з’ясувати, який злочин вчинили співучасники, і яка норма Особливої 

частини його передбачає; 

6) визначити, чи всі співучасники відповідають за однією і тією ж нормою 

Особливої частини, чи за різними, і якщо так, то за якими саме. 

Діяння кожного зі співучасників кваліфікують окремо. До того ж, 

самостійній кваліфікації підлягає кожний із вчинених у співучасті чи без неї 

злочинів. 

У статтях Особливої частини кримінального закону описано злочин, 

вчинений виконавцем, у його посяганні є всі ознаки відповідного складу 

злочину, і за практикою, яка склалася, і яку підтримує більшість теоретиків, 

його кваліфікують лише за статтею Особливої частини, без посилання на ч.2 

ст.27 КК. Організатор, підбурювач, пособник злочину звичайно не вчиняють 

дій, передбачених диспозицією статті Особливої частини. Їх діяльність 

передбачено сукупністю положень, які містить відповідна частина ст.27 КК та 

стаття Особливої частини, яка передбачає діяння виконавця злочину (за 

загальним правилом). 

Організаторські, підбурювальні, пособницькі дії, які передбачає 

диспозиція кримінально-правової норми, кваліфікують лише за статтею 

Особливої частини КК без посилання на ст.27 КК як посягання виконавця 

злочину. 

Кваліфікуючи дії співучасника, який поєднує кілька функцій, доцільно не 

акцентувати увагу на якійсь одній з них, а посилатися на кожну з частин ст.27 

КК, що передбачає діяльність певних видів співучасників та відповідну статтю 

Особливої частини. можливі такі варіанти: 

1. У диспозиції статті передбачено вчинення злочину за попередньою 

змовою групою осіб (тобто ця форма співучасті виступає як співучасть 

особливого роду) – діяння учасників групи кваліфікують лише за відповідною 

частиною статті Особливої частини КК, без посилання на статті Загальної 

частини. Участь у вчиненні такого злочину осіб, які не входять до складу групи, 

кваліфікують з посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27 КК. 

2. У диспозиції статті вчинення злочину за попередньою змовою групою 

осіб не передбачено (тобто має місце співучасть у власному розумінні слова). 

Тоді діяння учасників групи кваліфікують за ч.2 ст.28 КК та статтею Особливої 

частини КК, яка передбачає вчинений такою групою злочин. Участь у вчиненні 

такого злочину осіб, які не входять до складу групи, кваліфікують з посиланням 

на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК. 

3. У диспозиції статті передбачено більш високу форму співучасті – 

вчинення злочину організованою групою, вчинення ж злочину групою осіб ця 

стаття не передбачає. У такому випадку скоєне учасниками групи кваліфікують 

як вид злочину, вчиненого однією особою, з посиланням на ч.2 ст.28 КК. 

Участь у вчиненні злочину осіб, які не є учасниками групи, кваліфікують з 

посиланням на ч.3, 4, 5 ст.27, ч.2 ст.28 КК та норму Особливої частини про 

відповідний вид злочину, вчиненого однією особою. 
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Вчинення злочину у складі організованої групи кваліфікують як вчинення 

злочину такою групою. Організована група виступає як колективний 

виконавець злочину, а кожного з її учасників також прирівнюють до виконавця, 

незалежно від того, чи він особисто виконує об’єктивну сторону злочину, чи за 

завданням учасників організованої групи здійснює інші функції. Тому кожний 

учасник організованої групи несе відповідальність за всі злочини, вчинені 

такою групою, за будь-якої його участі, кожному учаснику інкримінують 

спільний злочинний результат, якого досягла група. 

Злочини, вчинені у складі злочинної організації слід кваліфікувати 

самостійно, за сукупністю з нормами, які передбачають відповідальність за 

створення злочинних організацій, участь у них чи в скоюваних ними злочинах. 

Суб’єктом відповідальності сам колегіальний орган виступати не може. Тому 

варто ставити питання про відповідальність окремих фізичних осіб за дії 

кожного з них, вчинені у складі комісії, ради, правління тощо. 

Пропонують правило: якщо злочин вчинено внаслідок виконання рішення 

колегіального органу, то за нього несе відповідальність кожний учасник такого 

органу, який голосуванням чи в інший спосіб сприяв його ухваленню. 

Під невдалою співучастю у злочині зазвичай розуміють умисні діяння, 

спрямовані на вчинення злочину разом з іншими особами, які, однак, не 

привели до бажаного результату. Кваліфікуючи невдалу співучасть, оцінювати 

слід діяння і самого „співучасника‖, якому не вдалося досягти сумісності 

посягання, і осіб, що їх прагнули залучити до спільного вчинення злочину. 

Спочатку вказують, що має місце співучасть у злочині, а вже потім – 

стадію посягання, яке вчинив виконавець. Виглядає ж формула кваліфікації в 

розглядуваному випадку так: 

ч. ... ст. 27 – ч. ... ст. 15 – норма Особливої частини. 

Співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом допускається, а 

відповідно, посягання осіб, не наділених ознаками спеціального суб’єкта, 

можна кваліфікувати за нормами Особливої частини, які встановлюють 

відповідальність спеціальних суб’єктів. 

При ексцесі одного чи кількох співучасників інші співучасники несуть 

відповідальність у межах змови – їх діяння кваліфікують як співучасть у тому 

злочині, вчинення якого було передбачено змовою. Діяння особи, яка 

допустила ексцес, кваліфікують за статтею, що передбачає фактично вчинений 

злочин. 

Чинне кримінальне законодавство передбачає причетність до злочинів, 

які вчиняють інші особи у формах заздалегідь не обіцяного: 

1) потурання; 2) приховування;3) неповідомлення; 4) сприяння. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:  

1. Загальні положення кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті. 

2. Кваліфікація співучасті з урахуванням виду співучасника. 

3. Кваліфікація посягання виконавця, співвиконавця злочину. 

4. Кваліфікація дій організатора, підбурювача, пособника злочину. 

5. Кваліфікація підбурювання. 
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6. Кваліфікація дій „організаторів‖, „підбурювачів‖, „пособників‖, які 

передбачено Особливою частиною КК. 

7. Кваліфікація при поєднанні в одній особі функцій співучасників 

кількох видів. 

8. Кваліфікація співучасті з урахуванням її форми. 

9. Співвідношення форми співучасті та виду співучасника. 

10. Кваліфікація вчиненого групою осіб. 

11. Кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. 

12. Кваліфікація злочину, вчиненого організованою групою. 

13. Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочинних організацій. 

14. Проблема кваліфікації діянь, вчинених у складі колегіальних органів. 

15. Кваліфікація невдалої співучасті та співучасті в незакінченому 

злочині. 

16. Поняття невдалої співучасті. 

17. Види невдалої співучасті. 

18. Кваліфікація невдалої співучасті бажаного співучасника. 

19. Кваліфікація невдалої співучасті в разі, коли дії „співучасника‖ 

помилково вчинено стосовно сторонньої особи. 

20. Кваліфікація співучасті у незакінченому злочині. 

21. Кваліфікація співучасті в злочинах зі спеціальним суб’єктом. 

22. Загальні положення кваліфікації співучасті у злочинах зі спеціальним 

суб’єктом. 

23. Кваліфікація організації злочину зі спеціальним суб’єктом. 

24. Кваліфікація дій співвиконавця злочину зі спеціальним суб’єктом. 

25. Кваліфікація ексцесу співучасника. 

26. Кваліфікація причетності до злочину. 

27. Кваліфікація переховування власного злочину. 
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ТЕМА № 7 КВАЛІФІКАЦІЯ МНОЖИННОСТІ ЗЛОЧИНІВ  

(2 години) 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття загальних положень кваліфікації множинності, 

сукупності, повторності та рецидиву злочинів, з’ясування невирішених і 

дискусійних проблем щодо теми лекції. 

 

ВСТУП 

Вище розглядалися питання кваліфікації тих випадків, коли у вчиненні 

одного злочину брали участь дві чи більше особи, тобто злочинів, вчинених у 

співучасті. У житті нерідко зустрічаються і ситуації, коли одна особа чи група 

осіб вчиняє два чи більше злочинів, тобто, коли у скоєному одним суб'єктом 

має місце множинність злочинів. У зв'язку з кримінально-правовою оцінкою таких 

випадків постає ряд питань, зокрема, чи потрібно окремо кваліфікувати кожний 

окремий злочин, що вчинено, якою має бути остаточна кваліфікація — за однією 

статтею Особливої частини чи за кількома. Ще складніше оцінити скоєне тоді, 

коли множинність злочинів поєднується з іншими інститутами кримінального 

права — стадіями вчинення злочину, співучастю, конкуренцією статей закону 
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тощо. При цьому організовані форми співучасті у злочині прямо пов'язані з 

множинністю. Адже організована група передбачає вчинення «цього та іншого 

(інших) злочинів» (ч. З ст. 28 КК), злочинна організація створюється «для 

спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або 

особливо тяжких злочинів» (ч. 4 ст. 28 КК). Тому необхідно встановити, чи 

охоплюється нормами про організовану злочинну діяльність вчинення їх 

учасниками посягань, передбачених іншими статтями Особливої частини КК, 

вирішити ряд інших питань, прямої відповіді на які в кримінальному законі 

немає. 

КК України 2001 р., на відміну від раніше чинного кримінального 

законодавства, містить окремі норми, які присвячені множинності злочинів, — 

вони об'єднані у розділ VII Загальної частини. Не використовуючи терміна «мно-

жинність злочинів», закон дає поняття окремих видів множинності — 

повторності, сукупності та рецидиву злочинів. Однак законодавчі формулювання 

подекуди недостатньо чіткі й далеко не вичерпні, питання кваліфікації ні у 

цьому розділі, ні в інших статтях КК не регламентуються. 

Разом з тим, і в теорії, і на практиці багато питань вирішуються 

суперечливо. Не займає єдиної позиції з приводу кваліфікації множинності 

злочинів і Верховний Суд України, у постановах якого є ряд суперечливих 

положень, які стосуються кваліфікації при множинності злочинів. Так, щодо 

одних категорій злочинів вищий судовий орган держави вважає необхідним 

окремо кваліфікувати кожний злочин, який входить у множинність, в інших 

же випадках рекомендує оцінювати все скоєне як посягання, передбачене 

однією статтею Особливої частини КК. Непослідовною є і позиція щодо 

можливості сукупності злочинів, передбачених різними частинами однієї і тієї ж 

статті КК. 

Опубліковані теоретичні праці присвячені, головним чином, з'ясуванню 

поняття множинності злочинів, окремих її видів. У той же час питанням 

кваліфікації відповідних посягань увага по суті не приділяється. Хоча існує 

гостра потреба у їх аналізі, насамперед під кутом зору реалізації принципів 

кримінально-правової кваліфікації. 

Вказані моменти і обумовлюють необхідність окремого розгляду питань, 

які стосуються кваліфікації множинності злочинів. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МНОЖИННОСТІ 

ЗЛОЧИНІВ  

 

З’ясування поняття «множинність злочинів» доцільно розпочати із 

з’ясування семантичного значення слів, які утворюють цей термін. 

Множинність означає те, що існує у багатьох формах, видах, сукупність 

елементів, об’єднаних запевною ознакою. Множинність перебуває у 

діалектичному зв’язку з одиничним — елементами, які її утворюють. З одного 

боку, вона протиставляється одиничному — наявність множинності означає 

відсутність одиничного. З іншого ж — множинність не може існувати поза 

одиничним, вона є формою прояву і об’єднання одиничних процесів, предметів, 
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явищ. При цьому множинність передбачає наявність, принаймні, двох 

одиничних елементів, у розглядуваному випадку — злочинів. 

Під злочином же у контексті множинності розуміють діяння, передбачене 

кримінальним законом, те, яке містить ознаки будь-якого складу злочину. Це 

може бути як закінчене посягання, так і готування до злочину чи замах на 

злочин; цим поняттям охоплюється і діяння, виконане «одноосібно», так і 

вчинене у співучасті. Важливо, щоб кожне таке посягання було передбачене як 

окремий злочин, могло кваліфікуватися самостійно за певного статтею 

Особливої частини КК. 

Очевидно, що множинність можуть утворювати лише діяння, за кожне із 

яких може наставати кримінальна відповідальність, існують як матеріально-

правові, так і процесуальні підстави для притягнення до неї. При цьому слід 

розрізняти матеріально-правові і процесуальні перепони для визнання окремих 

злочинів елементами множинності. Тому окремі злочини утворюють 

множинність за умови, що: 

 не сплив строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності; 

 не погашена чи не знята судимість; 

 особа не звільнена за даний злочин від кримінальної відповідальності 

у встановленому законом порядку (не існує не скасованої постанови про 

звільнення від кримінальної відповідальності за цей злочин); 

 особа не підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у 

зв’язку з актом амністії; 

 є скарга потерпілого у справах приватного обвинувачення; 

 отримана згода на притягнення до кримінальної відповідальності у 

випадках, передбачених законом (щодо народного депутата, судді). 

Виходячи з викладеного можуть бути виведені ознаки множинності: 

 одна і та ж особа одна чи у співучасті вчинила два або більше 

закінчених чи незакінчених злочини; 

 кожен із злочинів передбачений самостійною кримінально-правовою 

нормою, він не є необхідною ознакою іншого злочину, з числа вчинених цією ж 

особою (немає множинності, наприклад, при заподіянні тілесних ушкоджень 

під час розбою); 

 хоча б по двох злочинах не «погашені» їх юридичні наслідки; 

 хоча б щодо двох злочинів відсутні процесуальні перепони для 

притягнення до кримінальної відповідальності. 

Таким чином, множинність злочинів має місце при вчиненні однією 

особою двох чи більше злочинів, кожний із яких передбачений окремою 

кримінально-правовою нормою і за які особа може бути притягнута до 

кримінальної відповідальності. 

Чинний КК, як вже відзначалося, не містить загального визначення 

поняття множинності. У його Загальній частині є статті, присвячені 

визначенню окре- . мих.видів множинності, котрі виділені в окремий розділ VII 
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(єтатті 32—35 КК). Крім того, у Загальній частині врахування множинності 

передбачено при вирішенні цілого ряду питань: 

 наявність множинності злочинів є перепоною для застосування певних 

видів звільнення від кримінальної відповідальності (статті 45—48 КК); 

 вчинення нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо 

тяжкого є підставою для переривання перебігу строку давності притягнення до 

кримінальної відповідальності (ч. З ст. 49 КК); 

 вчинення злочину повторно та рецидив злочинів є обставинами, які 

обтяжують покарання (п. 2ч. 1ст. 67 КК); 

 встановлені спеціальні правила призначення покарання при сукупності 

злочинів (ст. 70 КК) та сукупності вироків (ст. 71 КК), складання покарань 

(ст.72 КК); 

 звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК) 

передбачає врахування тяжкості злочину, особи винного та інших обставин 

справи, які визначаються з врахуванням наявності множинності; 

 вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину є 

безумовною підставою для скасування звільнення від відбування покарання з 

випробуванням (ч. З ст. 78, ч. 6 ст. 79 КК); 

 вчинення нового злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо 

тяжкого є підставою для переривання строку давності виконання 

обвинувального вироку (ч. 4 ст. 80 КК); 

 наявність множинності враховується при умовно- достроковому 

звільненні від відбування покарання (ст. 81 КК) та заміні не відбутої частини 

покарання більш м’яким (ст. 82 КК), звільненні від відбування покарання 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК), та 

скасуванні цих мір; 

 вчинення нового злочину до закінчення строку погашення судимості є 

підставою для переривання перебігу строку погашення судимості (ч. 5 ст. 90 

КК); 

 наявність множинності є перепоною для звільнення неповнолітнього 

від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру (ч. 1 ст. 97 КК). 

У багатьох же статтях Особливої частини КК такі види множинності як 

повторність та рецидив передбачаються як кваліфікуюча чи особливо 

кваліфікуюча ознака відповідних злочинів. Крім того, в Особливій частині КК 

передбачені положення про відповідальність за організовану злочинну 

діяльність, яка, за своїм визначенням, спрямована на вчинення багатьох 

злочинів. Отже, множинність злочинів є умовою застосування відповідних 

статей чи частин (пунктів) статей Особливої частини КК. 

Таким чином, відповідальність за множинність злочинів регламентована 

як Загальною, так і Особливою частинами КК. 

Види множинності 

В теорії кримінального права итання про види множинності злочинів 

залишається дискусійним вже продовж десятків років. Причому, як відзначав 
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М. І. Бажанов, спір йде не про види множинності, оскільки у кінцевому 

підсумку всі визнають, що ними є сукупність, повторність і рецидив злочинів, а 

про класифікацію цих видів, їх співвідношення один з одним. 

КК 2001 р. також називає ці три види множинності. Щоправда, статті, які 

регламентують кожний із них, розташовані в іншому порядку: повторність — 

сукупність — рецидив злочинів. 

Найпоширеніша в юридичній літературі класифікація видів множинності 

саме й зводиться до виділення вказаних трьох видів множинності і подальшого 

їх поділу на підвиди (М. І. Бажанов, П. С. Дагель, В. М. Кудрявцев, О. М. 

Яковлев). В цілому вона прийнятна, принаймні, у навчальних цілях. 

Разом із тим, не можна не зазначити, що така класифікація видів вразлива 

з позицій формальної логіки, оскільки: 

 вона проведена одночасно за двома підставами — наявність чи 

відсутність засудження (рецидив та повторність) й кількість вчинених діянь 

(сукупність злочинів, з одного боку, та повторність і рецидив — з іншого боку); 

 як самостійні види множинності виділені явища різного ступеня 

узагальнення (рецидив охоплюється поняттям повторності злочинів). 

При класифікації видів множинності злочинів в основу слід покласти 

якийсь один критерій. Видається, що ним може бути характер поведінки 

винного — вчиняється кілька діянь, якими виконується два чи більше злочинів, 

або ж кілька злочинів вчиняються одним діянням. З таких засад при 

класифікації множинності злочинів виходить ряд авторів, які спеціально 

досліджували цей кримінально-правовий інститут (В. П. Малков, Т. М. 

Кафаров). 

За таким критерієм множинність можна класифікувати так: 

 повторність злочинів; 

 ідеальна сукупність злочинів. 

У свою чергу повторність злочинів може бути поділена на види з 

врахуванням того, чи мало місце засудження за перший злочин (один із 

злочинів, які утворюють множинність): 

 повторність, не пов’язана з засудженням за попередній злочин — 

фактична повторність; 

 повторність, при якій особа була засуджена за попередній злочин — 

рецидив злочинів. 

Крім того, повторність може бути поділена на види залежно від того, чи 

врахована вона у статтях Особливої частини КК, тобто за значенням, яке їй 

надає закон. При цьому виділяється: 

 повторність як ознака складу злочину. У такому випадку закон вказує 

на вчинення злочину «повторно», «особою, раніше судимою за...»; 

 повторність, яка не виступає ознакою складу злочину — реальна 

сукупність злочинів. 

Рецидив же злочинів може бути класифікований з врахуванням характеру 

першого і наступного злочинів, тобто того, за який особа була засуджена, і 

наступного, вчиненого після засудження: 
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 загальний рецидив; 

 спеціальний рецидив; 

 пенітенціарний рецидив. 

У цілому ж дана класифікація виглядає так. 

 

Схема 25. Схема множинності злочинів 

 

 
 

Існують особливості у кваліфікації кожного із видів та підвидів 

множинності, що й обумовлює значення наведеної класифікації. 

Одиничний злочин як елемент множинності злочинів  

 

Як вже відзначалося, множинність складається з окремих злочинів, які й 

виступають її елементами. Кожний із елементів множинності повинен 

відповідати таким ознакам: 

 становити собою самостійний склад злочину; 

 не виступати необхідною складовою іншого злочину. 

Це означає, що кожний одиничний злочин передбачений окремою 

статтею Особливої частини КК. Якщо певне посягання «охоплюється» іншою 

кримінально-правовою 

нормою і в даному випадку не підлягає самостійній кримінально-правовій 

оцінці, то множинність відсутня. 

Кожний одиничний злочин може виступати і як елемент множинності, і 

як окремий злочин, тобто може бути вчинений поза множинністю. 

Кримінально-правова кваліфікація множинності злочинів включає в себе 

кваліфікацію одиничних злочинів, які її утворюють. При цьому кожний 
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одиничний злочин оцінюється з врахуванням стадії його вчинення, наявності чи 

відсутності співучасті, а його кваліфікація у певних випадках проводиться з 

посиланням на статті Загальної частини. 

Наявність ознак незакінченого одиничного злочину — одного із 

елементів множинності — зовсім не означає, що визначена стадія (готування, 

замах) поширюється на всю множинність злочинів. Так само, і вчинення одного 

із злочинів у співучасті не стосується усіх інших злочинів, які утворюють 

множинність. Не існує, наприклад, незакінченого замаху на повторність певних 

злочинів чи підбурювання до сукупності тих чи інших злочинів. 

З викладеного випливає, що при остаточній кваліфікації множинності 

злочинів посилання на статті Загальної частини, які стосуються окремих 

елементів множинності, повинні бути збережені. Однозначно, що й вказівки на 

статті Загальної та Особливої частини, які передбачають злочин, який виявився 

незакінченим, чи злочин, вчинений у співучасті, мають відображатися у 

формулі кваліфікації множинності злочинів. 

Наприклад, закінчений замах на крадіжку з проникненням у приміщення 

та закінчену крадіжку без кваліфікуючих ознак слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 15 

— ч. З ст. 185, ч. 1 ст. 185 КК. 

Питання ж про те, чи слід окремо кваліфікувати злочини, які утворюють 

множинність в інших випадках, зокрема, коли всі вони досягли однієї стадії, 

вчинені співучасниками одного виду чи при одній формі співучасті, потребує 

самостійного аналізу, який буде проведено далі. 

Види одиничних злочинів  

 

Для одиничного злочину, як елемента множинності, характерно те, що він 

передбачений в Особливій частині КК як одне самостійне посягання. В 

юридичній літературі відзначається, що одиничний злочин має місце там, де він 

передбачений кримінальним законом як один самостійний склад злочину. 

Особливою частиною КК передбачаються різні види одиничних злочинів. 

Диспозиції одних статей вказують лише на одну однойменну ознаку — 

передбачають посягання на один об’єкт, містять вказівку на один вид предмета 

або одного потерпілого, одне діяння та один наслідок і т.д. Такі одиничні 

злочини в юридичній літературі пропонується називати простими (або 

унітарними). 

У інших же статтях передбачені ними злочини описані таким чином, що 

вони передбачають порушення водночас різних об’єктів, наявність різних видів 

предметів чи потерпілих, можуть бути вчинені шляхом виконання кількох 

діянь, заподіюють кілька наслідків і т.д. У таких статтях можлива велика 

кількість комбінацій ознак, які утворюють окремі види злочинів. Наприклад, у 

ст. 149 КК «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» можна 

виділити кілька видів цього злочину, які кваліфікуються за частинами 1, 2 чи 3 

названої статті. Чинним КК передбачені і злочини, об’єктивна сторона яких 

включає вчинення інших правопорушень. Всі такі злочини прийнято називати 

ускладненими чи складними. 
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У плані аналізу множинності злочинів потрібно зупинитися на 

характеристиці саме таких злочинів, оскільки вони мають певну подібність з 

множинністю. 

Кваліфікація одиничних злочинів, які утворюють в себе множинність 

Кожний одиничний злочин може виступати і як елемент множинності, і 

як окремий злочин, тобто може бути вчинений поза множинністю. 

Кримінально-правова кваліфікація множинності злочинів включає кваліфікацію 

одиничних злочинів, які її утворюють. При цьому кожний одиничний злочин 

оцінюють з урахуванням стадії його вчинення, наявності чи відсутності 

співучасті, а його кваліфікацію у певних випадках проводять з посиланням на 

статті Загальної частини. 

Наявність ознак незакінченого одиничного злочину – одного з елементів 

множинності – зовсім не означає, що визначена стадія готування, замаху 

поширюється на всю множинність злочинів. Так само, якщо один зі злочинів 

вчинено у співучасті, це не стосується всіх інших злочинів, які утворюють 

множинність. Не існує, наприклад, незакінченого замаху на повторність певних 

злочинів чи підбурювання до сукупності тих чи інших злочинів. 

З викладеного випливає, що при остаточній кваліфікації множинності 

злочинів посилання на статті Загальної частини, які стосуються окремих 

елементів множинності, має бути збережено. Однозначно, що й вказівки на 

статті Особливої частини, які передбачають злочин, що виявився 

незакінченим, чи злочин, вчинений у співучасті, слід відображати у формулі 

кваліфікації множинності злочинів. 

Ускладнені (складні) одиничні злочини та їх види  

Питання про те, які одиничні злочини вважати простими, а які 

ускладненими (складними), в юридичній літературі вирішується неоднозначно. 

До ускладнених всі автори відносять злочини, об’єктивна сторона яких ни, 

об’єктивна сторона яких виконується не в один момент, а нібито «розтягнута» у 

часі — це триваючі та продовжувані злочини. Крім того, ускладненими 

визнаються і злочини, склад яких охоплює вчинення двох чи більше посягань, 

кожне з яких передбачене і самостійною нормою, і становить собою окремий 

склад злочину — складені злочини. Будучи послідовним, до ускладнених слід 

відносити і злочини, склад яких включає вчинення інших правопорушень — 

дисциплінарних чи адміністративних проступків. 

Стосовно ж злочинів з двома діями, злочинів з альтернативними діями, 

тих, які набувають статусу кваліфікованих видів у зв’язку з наявністю тяжких 

наслідків, єдності думок не досягнуто. Вирішуючи це питання, потрібно 

постійно пам’ятати, що визнання певних видів злочинів одиничними, 

ускладненими обумовлено цілями їх розмежування з тими чи іншими видами 

множинності злочинів. Поза дослідженням множинності поняття ускладненого 

одиничного злочину навряд чи має сенс. Тому ускладнені одиничні злочини — 

це злочини, які мають хоча б якісь спільні риси з повторністю злочинів, 

рецидивом злочинів, їх сукупністю. 

Видається, що до ускладнених слід відносити всі злочини, у диспозиціях 

статей про які передбачаються по кілька однойменних ознак чи певні ознаки є 
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складними за своєю структурою. Адже у зв’язку зі складною структурою 

можливе різне поєднання ознак, які утворюють склад злочину, вчинення діянь 

чи заподіяння наслідків неодночасно. Тобто, саме такі злочини за певними 

рисами збігаються з окремими видами множинності, що й викликає потребу в 

зіставленні ускладнених одиничних злочинів і множинності злочинів. 

Виходячи з викладеного, пропонується ускладненими вважати такі 

одиничні злочини: 

 злочини з двома чи більше обов’язковими діяннями; 

 злочини з кількома альтернативними діяннями; 

 злочини з кількома обов’язковими наслідками; 

 злочини з кількома альтернативними наслідками; 

 злочини з кількома альтернативними чи обов’язковими іншими 

ознаками складу; 

 триваючі злочини; 

 продовжувані злочини; 

 злочини, об’єктивна сторона яких містить в собі вчинення іншого 

правопорушення (дисциплінарного чи адміністративного проступку); 

 складені злочини. 

Схематично це показано на схемі 26. 

 

Схема 26. Види одиничних ускладнених злочинів 

 

 
 

Кваліфікація будь-якого з одиничних злочинів — як простих, так і 

ускладнених характеризується тим, що вона здійснюється лише за однією 
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статтею Особливої частини КК. Тобто, у будь-якому випадку одиничний 

злочин пе редбачений однією кримінально-правовою нормою, яка може бути: 

 самостійною (наприклад, ч. 1 ст. 121 КК); 

 входити як обов’язковий елемент в іншу кримінально-правову норму 

(ч. 4 ст. 187 КК). 

 Правила кваліфікації множинності злочинів 

Кваліфікація множинності злочинів полягає у послідовному вчиненні 

таких дій: 

1. Кваліфікація кожного з одиничних злочинів, які входять у 

множинність, чи встановлення того, яку кваліфікацію було дано цьому 

злочинові раніше, та чи зберігає вона юридичну силу. 

2. Визначення того, має місце вчинення ускладненого одиничного злочину 

чи множинності злочинів. 

3. Встановлення виду множинності злочинів. 

4. Остаточна кваліфікація вчиненого з урахуванням виду множинності – 

за однією чи кількома статтями КК. 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

При остаточній кваліфікації множинності злочинів посилання на статті 

Загальної частини, які стосуються окремих елементів множинності, має бути 

збережено. Вказівки на статті Особливої частини, які передбачають злочин, що 

виявився незакінченим, чи злочин, вчинений у співучасті, слід відображати у 

формулі кваліфікації множинності злочинів. 

Правила кваліфікації множинності злочинів:  

 Кваліфікація кожного з одиничних злочинів, які входять у 

множинність, чи встановлення того, яку кваліфікацію було дано цьому 

злочинові раніше, та чи зберігає вона юридичну силу. 

 Визначення того, має місце вчинення ускладненого одиничного 

злочину чи множинності злочинів. 

 Встановлення виду множинності злочинів. 

 Остаточна кваліфікація вчиненого з урахуванням виду множинності за 

однією чи кількома статтями КК. 

 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ  

 

Поняття сукупності злочинів 

Сукупність злочинів є одним із видів їх множинності. Звідси випливає, 

що сукупність характеризується тими ж ознаками, що й відповідне родове 

поняття — множинність злочинів, та додатковими видовими ознаками, які 

виражають специфіку саме цього виду множинності злочинів. 

Видові ознаки сукупності злочинів досить повно і точно відображено в її 

понятті, викладеному в ч.1 ст.33 КК. Конкретизуючи ці ознаки, можна сказати, 

що сукупність злочинів має місце, коли: 

 вчинене повністю не охоплює жодна окрема стаття Особливої частини 

КК. Тобто скоєне потрібно кваліфікувати за кількома статтями Особливої 
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частини. Водночас, сукупності немає, якщо кваліфікація скоєного відбувається 

з посиланням на одну статтю Особливої частини та статтю (статті) Загальної 

частини КК, оскільки в такому випадку має місце один злочин; 

 кожний зі злочинів, які утворюють сукупність, підлягає кваліфікації за 

окремою статтею чи частиною статті Особливої частини КК. Ця ознака 

дозволяє відмежувати сукупність злочинів від: рецидиву, при якому злочин, за 

який особа засуджена, кваліфікувати не потрібно, оскільки він вже отримав 

кримінально-правову оцінку повторності злочинів, яка в певних випадках 

кваліфікується лише за однією статтею Особливої частини КК; складних 

одиничних злочинів, які кваліфікуються лише за однією статтею (частиною, 

пунктом статті Особливої частини КК); 

 ці злочини передбачено різними статтями чи частинами статті. Таким 

чином, сукупність відрізняється від повторності, для якої характерним е 

вчинення кількох однорідних чи тотожних злочинів, тобто тих, які передбачені 

однією і тією ж чи спорідненими кримінально-правовими нормами. Немає 

сукупності при вчиненні одного злочину за наявності кількох кваліфікуючих чи 

особливо кваліфікуючих ознак, передбачених різними частинами або пунктами 

однієї статті Особливої частини КК; 

 за жодний зі злочинів, які утворюють сукупність, особу не було 

засуджено.  

З поняття сукупності злочинів випливає, що за її наявності кожний зі 

злочинів кваліфікують окремо, а відповідальність настає за двома чи більше 

статтями Особливої частини КК. 

Види сукупності злочинів 

У статті 33 КК види сукупності не зазначено. Однак у теорії 

кримінального права і правозастосовній практиці традиційно виділяють два 

види сукупності злочинів: 

1) реальна сукупність має місце тоді, коли особа вчиняє два чи більше 

злочини двома чи більше діяннями; 

2) ідеальна сукупність передбачає, що два чи більше злочини виконано 

одним діянням. 

При цьому кожний із видів сукупності характеризується тими ж 

ознаками, що множинність злочинів взагалі і сукупність зокрема, а також 

своїми видовими ознаками. Звідси випливає, що і за реальної, і за ідеальної 

сукупності вчинене кваліфікують за двома чи більше статтями Особливої 

частини КК. 

Проблема кваліфікації сукупності кожного з видів полягає у виявленні 

того, чи взагалі має місце сукупність, а чи вчинено одиничний злочин, можуть 

чи не можуть певні діяння утворювати сукупність. 

Кваліфікація реальної сукупності злочинів 

Реальна сукупність злочинів, по суті, є повторенням злочинів. Тобто 

виникає ситуація, коли одна і та ж особа спочатку вчиняє один злочин, а 

згодом, до засудження за перше посягання, вчиняє наступний злочин (наступні 

злочини). 
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На відміну від ідеальної сукупності, при реальній між окремими 

злочинами є певний розрив у часі. Тому якихось особливих проблем у 

кваліфікації реальної сукупності злочинів не виникає. Найпоширенішими 

помилками, які трапляються при кваліфікації реальної сукупності злочинів, є: 

- ігнорування того, що стосовно одного чи кількох злочинів минули 

строки давності; 

- не притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які 

видаються малонебезпечними порівняно з іншими вчиненими посяганнями; 

- відсутність диференційованого підходу до визначення стадії та до 

визначення наявності або відсутності співучасті щодо кожного зі злочинів, які 

утворюють сукупність. 

Поняття ідеальної сукупності злочинів 

Для ідеальної сукупності злочинів характерними є всі загальні ознаки 

сукупності, які сформульовано в ст.33 КК та які наведено вище. Цей же вид 

сукупності злочинів характеризує одна специфічна ознака – два або більше 

злочинів вчинено одним і тим самим діянням. Причому одне діяння вчинено в 

один і той самий час, в одному й тому ж місці. Таке діяння одночасно є 

ознакою складів різних злочинів, внаслідок чого й утворюється сукупність 

злочинів. Про ідеальну сукупність говорять тоді, коли заподіяно суспільно 

небезпечні наслідки, які повністю не описано в жодній зі статей Особливої 

частини КК, має місце посягання на кілька різних об’єктів кримінально-

правової охорони. 

Випадки, коли ідеальна сукупність не може мати місце 

Аналіз чинного законодавства дає змогу визначити такі випадки, коли 

одним діянням не можна вчинити кілька злочинів – ідеальна сукупність 

злочинів відсутня: 

1. Діянням заподіяно наслідки, які вказують на порушення 

підпорядкованих між собою об’єктів (коли одні об’єкти „входять‖ до більш 

широких), причому має місце однакова форма вини. При різних формах вини 

не виключають сукупність умисного і більш тяжкого необережного злочину. 

2. Діянням заподіяно кілька однакових наслідків, що стосуються одного й 

того ж об’єкта. Якщо ж однакові наслідки стосуються різних об’єктів, то має 

місце сукупність злочинів. 

3. Діянням заподіяно наслідки, які полягають у порушенні кількох 

тотожних об’єктів, причому шкоду заподіяно одному і тому ж потерпілому. 

Наприклад, вчинено підпал, унаслідок якого було знищено майно кількох видів, 

яке належить одній і тій самій особі. Водночас, видається, що вчинення діяння, 

спрямованого проти кількох потерпілих, вимагає окремо кваліфікувати 

посягання щодо кожного з них. 

4. Якщо злочин вчинено лише активною поведінкою – дією, а інший 

може бути вчинено тільки бездіяльністю, або ж навпаки – має місце 

бездіяльність, а інший злочин вчинено тільки дією. Ідеальна сукупність у 

такому випадку немислима, оскільки один акт поведінки не може водночас 

виступати і як дія, і як бездіяльність. 

5. У зв’язку з особливостями суб’єктивного ставлення до вчиненого 
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діяння. Можлива ідеальна сукупність кількох умисних чи кількох необережних 

злочинів, а також умисного та необережного злочинів. Однак не може бути 

ідеальної сукупності необережного та умисного злочинів: якщо особа не 

усвідомлює суспільної небезпеки свого діяння (при необережному посяганні), 

то вона не може умисно діяти і щодо іншого злочину. 

6. Вчиненим діянням виконано злочини, які є обов’язковою 

(конститутивною) ознакою посягання, передбаченого однією статтею 

Особливої частини. 

7. Якщо вчинене діяння передбачено кількома кримінально-правовими 

нормами, які містять різні види складу одного і того ж злочину. Не можуть 

утворювати ідеальної сукупності простий і кваліфікований, особливо 

кваліфікований, привілейований види злочину. 

8. Якщо вчинене діяння є попередньою стадією вчинення того самого 

злочину. Якщо вчинене діяння є складовою злочину, виконаного в співучасті, і 

його не передбачено як самостійне кримінально каране діяння. Водночас, 

організаторські, підбурювальні чи пособницькі дії, які становлять собою 

самостійний злочин, кваліфікують за сукупністю. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

З поняття сукупності злочинів випливає, що за її наявності кожний зі 

злочинів кваліфікують окремо, а відповідальність настає за двома чи більше 

статтями Особливої частини КК. 

Проблема кваліфікації сукупності кожного з видів полягає у виявленні 

того, чи взагалі має місце сукупність, а чи вчинено одиничний злочин, можуть 

чи не можуть певні діяння утворювати сукупність. 

 

3. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОВТОРНОСТІ ЗЛОЧИНІВ  

 

Види повторності злочинів 

Поняття повторності злочинів охоплює: 

1. Рецидив злочинів (або повторність, пов’язану із засудженням за 

перший злочин). 

2. Реальну сукупність злочинів, для якої характерним є вчинення в різний 

час кількох не пов’язаних між собою злочинів, коли це не виступає ознакою ані 

основного, ані кваліфікованого виду злочину. Таку повторність інколи ще 

називають загальною повторністю, оскільки перший і наступний злочини 

можуть бути будь-якими, її пропонують називати повторенням злочинів. 

3. Повторність, яка виступає ознакою складу злочину. Саме таку 

повторність (повторність у власному розумінні слова) виділяють як один із 

видів множинності злочинів. За такої повторності виникає потреба 

кваліфікувати і перший злочин, і наступний (наступні), причому враховуючи 

те, що його вчинено повторно, дати оцінку цьому виду множинності злочинів 

загалом. 

Надалі йтиме мова про визначення поняття саме цього виду повторності 

злочинів. 
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Ознаки повторності злочинів 

Ознаки, які характеризують саме цей вид множинності злочинів, такі: 

1) посягання вчинено повторенням, тобто неодноразовим вчиненням 

діянь, кожне з яких є злочином; 

2) за перший злочин особу не було засуджено або ж було засуджено, 

однак, цій судимості закон не надає кваліфікуючого значення. Інакше кажучи, 

повторність включає в себе рецидив злочинів у тому випадку, якщо рецидив не 

є ознакою складу злочину; 

3) у статті Особливої частини КК повторності надано значення ознаки 

складу злочину; 

4) кожне з двох чи більше діянь є окремим злочином (вони не є 

складовими одного й того ж посягання). 

Кримінально-правове значення повторності злочинів 

У кримінальному праві виділяють таке значення повторності злочинів: 

1. Загальне – повторність виступає як обставина, що обтяжує покарання 

(п.1 ч.1 ст.67 КК) – коли вона не виступає як ознака складу злочину, тобто у 

випадках, які зараз не розглядаємо; 

2. Необхідне – повторення діяння є обов’язковою ознакою простого 

(основного) складу злочину. При цьому перше діяння, тотожне з наступними, 

не визнають злочином. Необхідна повторність перетворює адміністративний, 

дисциплінарний або інший проступок на злочин. Низку тотожних проступків 

складає лише один злочин, тому при цьому відсутня множинність злочинів. 

3. Кваліфікуюче, коли повторність має значення ознаки складу злочину, а 

її наявність впливає на кваліфікацію скоєного. Така повторність за чинним 

законодавством відіграє значення кваліфікуючої ознаки складу злочину. При 

цьому й перше діяння визнають злочином, за наявності ж повторності має місце 

множинність злочинів. Саме кваліфікуюче значення повторності злочинів й 

будемо розглядати далі. 

Злочини, які утворюють повторність 

Повторність утворює вчинення двох чи більше злочинів: 

1) попереднього – вчинення якого передує повторності; 

2) наступного – який, власне, і є повторним. 

Причому за кожен із них особа має підлягати кримінальній 

відповідальності (не має бути матеріально-правових і процесуальних перепон, 

про які було сказано вище, під час з’ясування поняття множинності злочинів). 

Такі злочини виступають елементами повторності. Кожен із них може бути 

закінченим або ж перерваним на стадії готування, незакінченого або 

закінченого замаху; бути вчиненим як „одноосібно‖ або ж у співучасті. 

Про кваліфікацію елементів повторності злочину (повторність і 

сукупність) 

Кваліфікація повторності злочинів передбачає кримінально-правову 

оцінку і попереднього, і наступного злочинів. Чи не найскладнішим питанням, 

яке вирішують під час кваліфікації повторності, є питання про те, чи слід 

окремо оцінювати злочини, які утворюють повторність. 
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Видається, що принципам кримінально-правової кваліфікації найбільше 

відповідає окрема (чи як ще кажуть – самостійна) кваліфікація кожного 

злочину, який є елементом повторності. 

Правила кваліфікації повторності злочинів 

При кваліфікації повторності злочинів потрібно, як видається, керуватися 

такими правилами: 

1) визначити, має місце повторення діянь, спрямованих на вчинення 

злочинів одного злочину, чи вчинення двох або більше злочинів; 

2) дати кримінально-правову оцінку кожному злочину окремо, визначити, 

чи зберігаються його правові наслідки (не сплила давність кримінальної 

відповідальності або судимість не погашено чи не знято, немає процесуальних 

перепон для притягнення до кримінальної відповідальності); 

3) визначити вид повторності; 

4) встановити, чи надає КК повторності кваліфікуючого значення; 

5) остаточно кваліфікувати скоєне з урахуванням повторності другого 

злочину (наступних злочинів). 

Поняття продовжуваного злочину 

Ознаки продовжуваного злочину: 

1) посягання спрямоване на один об’єкт; 

2) вчиняється кілька дій; 

3) дії тотожні, причому вимагається не фактична, а юридична тотожність 

– їх передбачено однією і тією ж статтею чи частиною статті Особливої 

частини КК; 

4) умислом винного охоплюється заподіяння шкоди в певному розмірі. 

Звідси випливає, що продовжуваний злочин може бути вчинено лише з прямим 

умислом; 

5) між окремими епізодами, які в сукупності утворюють продовжуваний 

злочин, немає значного розриву у часі. 

Кваліфікація продовжуваного злочину 

Сутність продовжуваного злочину полягає у визнанні юридичного 

значення за злочином загалом, а не за його окремими епізодами. Звідси 

випливають правила кваліфікації продовжуваних злочинів: 

1. Кожний окремий епізод, з яких складається продовжуваний злочин, не 

підлягає самостійній кваліфікації – оцінюють весь такий злочин загалом. 

2. Продовжуваний злочин виключає кваліфікацію скоєного як 

повторності, навіть за умови, що окремі епізоди є злочинами (за відсутності 

продовжуваного злочину підлягали б окремій кваліфікації). 

3. Якщо відповідальність диференційовано з урахуванням заподіяних 

наслідків (сума викраденого, розмір хабара, кількість наркотичних засобів 

тощо), то скоєне кваліфікують за статтею (частиною статті) Особливої частини 

КК, яка передбачає заподіяння відповідної шкоди продовжуваним злочином. 

4. Якщо продовжуваний злочин не доведено до кінця з причин, які не 

залежали від волі винного, то скоєне кваліфікують як замах на злочин, ознакою 

якого є наслідки (шкода, розміри), що її намагався досягнути винний у 

результаті вчинення усіх запланованих ним дій. 
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5. Дії співучасників, умисел яких передбачав участь у продовжуваному 

злочині (спрямованому на заподіяння певних наслідків), кваліфікують за 

відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини КК. Дії 

співучасників, умисел яких охоплював їх участь лише в окремих епізодах 

продовжуваного злочину, кваліфікують за статтями (частинами статті) 

Особливої частини КК, які передбачають злочини, що утворюють відповідний 

продовжуваний злочин. 

Правила кваліфікації злочинів з преюдицією 

При кваліфікації злочинів з преюдицією (яку фактично збережено і в КК 

2001 р.) слід мати на увазі: 

1. Правопорушення, яке особа вчинила вперше, враховують при 

кваліфікації в межах строків, коли особу може бути притягнуто за нього до 

юридичної відповідальності, або коли зберігає юридичну силу раніше 

накладене стягнення. 

2. Якщо на особу було накладено адміністративне або дисциплінарне 

стягнення за перше правопорушення, то при кваліфікації належить перевірити 

законність раніше прийнятого рішення (крім випадків накладення стягнення в 

судовому порядку). 

3. Момент закінчення злочину, наявність співучасті та її форма, вид 

співучасника визначають лише щодо другого із вчинених діянь (оскільки перше 

діяння не є злочином). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Кваліфікація повторності злочинів передбачає кримінально-правову 

оцінку і попереднього, і наступного злочинів. Чи не найскладнішим питанням, 

яке вирішують під час кваліфікації повторності, є питання про те, чи слід 

окремо оцінювати злочини, які утворюють повторність. Принципам 

кримінально-правової кваліфікації найбільше відповідає окрема (чи як ще 

кажуть – самостійна) кваліфікація кожного злочину, який є елементом 

повторності. 

 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ РЕЦИДИВУ ЗЛОЧИНІВ 

 

Поняття і види рецидиву злочинів 

Рецидив становить собою повторність, пов’язану із засудженням за 

попередній злочин. Необережні злочини не можуть утворювати рецидив. 

Якщо закон не виділяє рецидив як ознаку складу злочину, але передбачає 

посилення відповідальності при повторності, то повторне вчинення злочину 

особою, яку було засуджено за відповідний злочин, враховують як повторність. 

У чинному законодавстві не визначено видів рецидиву. Кваліфікуюче 

значення має рецидив: 

- спеціальний – особу було засуджено за певний злочин, і вона знову 

вчинила злочин, ознакою складу якого є вчинення його особою, раніше 

судимою за такий злочин; 
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- пенітенціарний – має місце за умови, що новий злочин вчинено під час 

відбування покарання за раніше вчинений злочин, причому це передбачено 

законом як ознака складу злочину. 

Так званий загальний рецидив кваліфікуюче значення має лише у складі 

злочину, передбаченого ст.395 КК „Порушення правил адміністративного 

нагляду‖. 

Правила кваліфікації спеціального рецидиву 

При кваліфікації рецидиву слід дати кримінально-правову оцінку лише 

другому (рецидивному) злочину (оскільки злочин, за який особу було засуджено, 

вже отримав свою оцінку у вироку суду). 

Спеціальний рецидив за чинним КК в усіх випадках виступає 

кваліфікуючою чи особливо кваліфікуючою ознакою. Тому кваліфікація злочину, 

ознакою складу якого є спеціальний рецидив, включає в себе встановлення ознак 

складу відповідного простого складу злочину. 

Отже, під час кваліфікації рецидиву злочинів потрібно: 

1) встановити, що особа вчинила новий злочин у період після вступу в 

силу вироку за раніше вчинений злочин і до погашення або зняття судимості за 

нього; 

2) кваліфікувати новий (рецидивний) злочин – встановити наявність ознак 

складу простого злочину, врахувати положення КК про стадії вчинення 

злочину, форму співучасті та вид співучасника; 

3) визначити, що раніше вчинений злочин, за який особу було засуджено, 

є таким, на який вказує диспозиція статті про рецидивний злочин; 

4) остаточно кваліфікувати скоєне з урахуванням спеціального рецидиву. 

Правила кваліфікації пенітенціарного рецидиву 

Кваліфікація пенітенціарного рецидиву включає в себе: 

1) встановлення того, що особа вчинила злочин у період відбування 

покарання за раніше вчинений злочин; 

2) підтвердження законності призначення особі покарання, у період 

відбування якого вона вчинила новий злочин; 

3) кваліфікація нового (рецидивного) злочину – встановлення наявності 

ознак складу простого злочину, кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих 

ознак, врахування положень КК про стадії вчинення злочину, форму співучасті 

та вид співучасника. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Під час кваліфікації рецидиву злочинів потрібно: 

 встановити, що особа вчинила новий злочин у період після вступу в 

силу вироку за раніше вчинений злочин і до погашення або зняття судимості за 

нього; 

 кваліфікувати новий (рецидивний) злочин – встановити наявність ознак 

складу простого злочину, врахувати положення КК про стадії вчинення 

злочину, форму співучасті та вид співучасника; 

 визначити, що раніше вчинений злочин, за який особу було засуджено, є 

таким, на який вказує диспозиція статті про рецидивний злочин; 
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 остаточно кваліфікувати скоєне з урахуванням спеціального рецидиву. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

При остаточній кваліфікації множинності злочинів посилання на статті 

Загальної частини, які стосуються окремих елементів множинності, має бути 

збережено. Вказівки на статті Особливої частини, які передбачають злочин, що 

виявився незакінченим, чи злочин, вчинений у співучасті, слід відображати у 

формулі кваліфікації множинності злочинів. 

Правила кваліфікації множинності злочинів:  

 Кваліфікація кожного з одиничних злочинів, які входять у 

множинність, чи встановлення того, яку кваліфікацію було дано цьому 

злочинові раніше, та чи зберігає вона юридичну силу. 

 Визначення того, має місце вчинення ускладненого одиничного 

злочину чи множинності злочинів. 

 Встановлення виду множинності злочинів. 

 Остаточна кваліфікація вчиненого з урахуванням виду множинності за 

однією чи кількома статтями КК. 

З поняття сукупності злочинів випливає, що за її наявності кожний зі 

злочинів кваліфікують окремо, а відповідальність настає за двома чи більше 

статтями Особливої частини КК. 

Проблема кваліфікації сукупності кожного з видів полягає у виявленні 

того, чи взагалі має місце сукупність, а чи вчинено одиничний злочин, можуть 

чи не можуть певні діяння утворювати сукупність. 

Кваліфікація повторності злочинів передбачає кримінально-правову 

оцінку і попереднього, і наступного злочинів. Чи не найскладнішим питанням, 

яке вирішують під час кваліфікації повторності, є питання про те, чи слід 

окремо оцінювати злочини, які утворюють повторність. Принципам 

кримінально-правової кваліфікації найбільше відповідає окрема (чи як ще 

кажуть – самостійна) кваліфікація кожного злочину, який є елементом 

повторності. 

Під час кваліфікації рецидиву злочинів потрібно: 

 встановити, що особа вчинила новий злочин у період після вступу в 

силу вироку за раніше вчинений злочин і до погашення або зняття судимості за 

нього; 

 кваліфікувати новий (рецидивний) злочин – встановити наявність ознак 

складу простого злочину, врахувати положення КК про стадії вчинення 

злочину, форму співучасті та вид співучасника; 

 визначити, що раніше вчинений злочин, за який особу було засуджено, є 

таким, на який вказує диспозиція статті про рецидивний злочин; 

 остаточно кваліфікувати скоєне з урахуванням спеціального рецидиву. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЮ: 

1. Загальні положення кваліфікації множинності злочинів. 

2. Кваліфікація одиничних злочинів, які утворюють в себе множинність. 
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3. Правила кваліфікації множинності злочинів. 

4. Кваліфікація сукупності злочинів. 

5. Поняття сукупності злочинів. 

6. Види сукупності злочинів. 

7. Кваліфікація реальної сукупності злочинів. 

8. Поняття ідеальної сукупності злочинів. 

9. Випадки, коли ідеальна сукупність не може мати місце. 

10. Кваліфікація повторності злочинів. 

11. Види повторності злочинів. 

12. Ознаки повторності злочинів. 

13. Кримінально-правове значення повторності злочинів. 

14. Злочини, які утворюють повторність. 

15. Про кваліфікацію елементів повторності злочину (повторність і 

сукупність). 

16. Правила кваліфікації повторності злочинів. 

17. Поняття продовжуваного злочину. 

18. Кваліфікація продовжуваного злочину. 

19. Правила кваліфікації злочинів з преюдицією. 

20. Кваліфікація рецидиву злочинів. 

21. Поняття і види рецидиву злочинів. 

22. Правила кваліфікації рецидиву. 

23. Правила кваліфікації пенітенціарного рецидиву. 
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ТЕМА № 8 КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Поняття колізії та конкуренції в кримінальному праві. 

2. Види колізій у кримінальному праві та їх подолання. 

3. Види конкуренції в кримінальному праві та способи її вирішення. 

4. Кваліфікація при конкуренції статей, які передбачають загальну та 

спеціальну норми. 

5. Кваліфікація при конкуренції статей, які передбачають спеціальні 

норми. 

6. Кваліфікація при конкуренції статей, які передбачають норми про ціле 

посягання і його частини. 

Висновки. 

Питання для самоконтролю 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття понять конкуренції та колізії, їх видів та 

способів їх подолання, розглянути питання кваліфікації злочинів при 

конкуренції статей, які передбачають загальну та спеціальну норми та, які 

передбачають норми про ціле посягання і його частини.  

 

ВСТУП 

Коло випадків, коли посягання передбачене одночасно кількома 

кримінально-правовими нормами, доволі широке. Причому, в КК 2001 р. їх 

кількість, порівняно з раніше чинним кримінальним законодавством, збільши-

лася. Це пояснюється не лише загальним зростанням обсягу Особливої частини 

КК, більшою диференціацією його норм, а й тим, що недавно завершена 
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кодифікація проводилася без належного врахування можливої конкуренції 

статей закону, не ставилося завдання максимально скоротити кількість випадків 

невиправданої конкуренції, допущена невідповідність між статтями Загальної і 

Особливої частини КК. 

Тобто, особа, яка застосовує кримінально-правові норми, доволі часто 

зустрічається з необхідністю визначити, якій з кількох норм, що «підходять» до 

даного випадку, слід віддати перевагу, в яких випадках достатньо інкри-

мінувати порушення однієї норми, а коли потрібно оцінювати скоєне як злочин, 

передбачений двома чи більше статтями Особливої частини КК. Вирішення цих 

питань пов'язане з певними труднощами, обумовленими тим, що: 

—хоча відповідні правила в своїй основі вироблені ще давньоримськими 

юристами, вони досі не отримали законодавчої регламентації — в КК немає 

правил, які б визначали порядок правозастосування при конкуренції норм; 

—систематизовані роз'яснення Пленуму Верховного Суду України з цих 

питань поки що відсутні. Існуючі ж стосуються часткових випадків, інколи 

вони суперечать загальновизнаним і апробованим протягом сторіч положенням 

(наприклад, про те, що скоєне не може кваліфікуватися одночасно за 

спеціальною і загальною нормами); 

— теоретична розробка питань кваліфікації при конкуренції кримінально-

правових норм поки що перебуває на початковій стадії. Досить зазначити, що з 

цієї проблематики в Україні захищена лише одна кандидатська дисертація, за її 

результатами видана монографія. Питання ж колізії статей закону взагалі по суті 

не піддавалися теоретичному аналізу в науці кримінального права України. 

Внаслідок цього багато питань кваліфікації при конкуренції і колізії 

кримінально-правових норм взагалі не досліджено або ж вирішуються 

суперечливо. Практика не отримала від науки чітко сформульованих і 

однозначних рекомендацій щодо вирішення питань кримінально-правової 

кваліфікації при конкуренції статей закону та у випадках колізій. 

Як чи не неминучий наслідок вказаних труднощів кваліфікація при 

конкуренції та колізії кримінально-правових норм часто пов'язана з труднощами 

та викликає слідчі і судові помилки. Вони полягають у тому, що застосовується не 

та стаття Особливої частини, яку належить інкримінувати, безпідставно 

здійснюється кваліфікація за кількома статтями чи, навпаки, скоєне не отримує 

повної оцінки. З викладеного випливає, що вирішення питань кваліфікації 

при конкуренції та колізії кримінально-правових норм пов'язане із 

застосуванням принципів кримінально-правової кваліфікації, зокрема, її 

точності, недопустимості подвійного інкримінування, повноти кваліфікації. 

Відзначені обставини і викликають необхідність окремо зупинитися на 

питаннях кваліфікації у випадках конкуренції та колізії статей закону.  
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1. ПОНЯТТЯ КОЛІЗІЇ ТА КОНКУРЕНЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРАВІ 

 

Поняття колізії в кримінальному праві 

Під колізією зазвичай розуміють таке співвідношення між двома чи 

більше нормами, коли вони спрямовані на регламентацію одного і того ж 

питання, але по-різному його вирішують. Тому застосування однієї норми 

виключає застосування іншої, з кількох норм, які перебувають у колізії, слід 

визначити якусь одну, яка є чинною. Колізія відрізняється від конкуренції 

норм, за якої вони не суперечать одна одній, можуть існувати одночасно. 

Поняття конкуренції в кримінальному праві 

Конкуренція в кримінальному праві означає, що кілька статей (частин 

статей, пунктів статей) Особливої частини одночасно передбачають 

(охоплюють) діяння, яке підлягає кримінально-правовій кваліфікації. 

Щоб розв’язати питання конкуренції, потрібно з’ясувати, яку ж зі статей 

(частини статей, пунктів статей) слід застосовувати в цьому випадку. Ознаки 

конкуренції статей кримінального закону: 

1) вчинено одне діяння, яке підлягає кримінально-правовій кваліфікації; 

2) це діяння підпадає під ознаки двох або більше статей (частин, пунктів 

статей) Особливої частини КК; 

3) кожну з цих статей (частин, пунктів статей) Особливої частини КК 

потенційно може бути застосовано до діяння, яке підлягає кваліфікації 

(кожна з них „претендує” на застосування); 

4) до діяння має бути застосовано лише одну зі статей (частин, пунктів 

статей) Особливої частини КК, оскільки інше означатиме порушення 

принципу недопустимості подвійного інкримінування; 

5) норми, передбачені статтями, що конкурують (частинами, пунктами 

статей), частково збігаються за обсягом та змістом, тобто є 

взаємопов’язаними. 

 

Конкуренція і суміжні правові явища 

Співвідношення колізії і конкуренції статей закону можна показати у 

вигляді таблиці, де вказано характерні ознаки кожного з цих правових явищ 

(див. таблицю 6). 

Співвідношення конкуренції статей кримінального закону із сукупністю 

злочинів потрібно вирішувати ґрунтуючись на таких засадах: 

- конкуренція статей кримінального закону виявляється при кваліфікації 

одного діяння, щодо якого має бути застосовано одну зі статей, які між собою 

конкурують; 

- сукупність злочинів передбачає наявність двох чи більше складів 

злочинів, кожний із яких передбачено окремою статтею (частиною, пунктом 

статті) Особливої частини КК. Кваліфікація за сукупністю пов’язана із 

застосуванням кількох кримінально-правових, норм, а не з вибором якоїсь 

однієї статті, як це має бути при конкуренції. 
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Співвідношення конкуренції статей кримінального закону та їх 

суміжності характеризується тим, що суміжні статті закону (чи передбачені 

ними суміжні склади злочинів) мають розмежувальні ознаки, за якими їх можна 

розрізнити. Спільність (подібність, схожість) суміжних статей лише зовнішня – 

при докладнішому аналізі між ними виявляються відмінності. Про те, що має 

місце саме конкуренція статей Особливої частини КК, а не їх суміжність, 

можна говорити на підставі уявного вилучення цих статей, тобто потрібно 

почергово припустити, що кожна окрема стаття взагалі не існує. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Під колізією зазвичай розуміють таке співвідношення між двома чи 

більше нормами, коли вони спрямовані на регламентацію одного і того ж 

питання, але по-різному його вирішують. Тому застосування однієї норми 

виключає застосування іншої, з кількох норм, які перебувають у колізії, слід 

визначити якусь одну, яка є чинною. Колізія відрізняється від конкуренції 

норм, за якої вони не суперечать одна одній, можуть існувати одночасно. 

Конкуренція в кримінальному праві означає, що кілька статей (частин 

статей, пунктів статей) Особливої частини одночасно передбачають 

(охоплюють) діяння, яке підлягає кримінально-правовій кваліфікації. 

 

2. ВИДИ КОЛІЗІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА ЇХ 

ПОДОЛАННЯ  

 

Види колізій у чинному КК 

Типовими видами колізії є темпоральна (між раніше і нині чинним 

нормативно-правовим актом), ієрархічна (між нормативними актами різної 

юридичної сили), територіальна (між актами держави і окремих 

адміністративно-територіальних одиниць), міжнародно-правова (між актами 

внутрішньодержавного законодавства і міжнародно-правовими актами). 

 

Таблиця 6. Співвідношення колізії конкуренції статей закону 

Колізія Конкуренція 

Існують дві чи більше статті закону та викладені в них правові норми, які 

стосуються однієї і тієї ж ситуації. 

Таке співвідношення між статтями закону, 

правовими нормами, коли одна з них 

суперечить іншій. 

Статті одна одній не 

суперечать. 

Одна стаття повністю виключає дію іншої. Статті закону, що 

конкурують, існують 

паралельно. 
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Виявляється (існує) незалежно від того, чи 

застосовують статтю до конкретної життєвої 

ситуації. 

Виявляється лише під час 

правозастосування (при 

кримінально-правовій 

кваліфікації). 

Долається через внесення змін у 

законодавство або на підставі колізійних 

правил (пріоритет нормативно-правових актів 

з вищою юридичною силою; перевага пізніше 

прийнятого акта, „вищість‖ міжнародно-

правових актів над внутрішньодержавними і 

т.д.). 

Вирішується на підставі 

правил подолання 

конкуренції (загальної і 

спеціальної норм, норм, які 

мають різний „обсяг‖ 

регулювання тощо). 

 

При колізії пріоритет мають норми, які містяться в нормативно-правових 

актах: 

- ухвалених з цього ж питання пізніше; 

- вищої юридичної сили; 

- загальнодержавних; 

- міжнародно-правових. 

Аналіз КК України 2001 р. свідчить, що в кодексі є види колізії, які не 

вписуються в жоден з її видів. Це колізії між нормами: 

1) Загальної і Особливої частини КК; 

2) між назвами розділів і їх змістом, між назвами статей і їх 

диспозиціями; 

3) між окремими нормами Особливої частини КК. 

Колізії між статтями Загальної та Особливої частин КК 

Статті Загальної та Особливої частин КК не містять норми, які 

співвідносяться як загальна й спеціальна, оскільки: 

- співвідношення загальної і спеціальної норм далеко не тотожне 

співвідношенню загального і особливого; 

- концепцію про співвідношення загальної і спеціальної норм можна 

застосувати лише щодо правових норм, які в цілому виражено в статтях і 

Загальної, і Особливої частини КК; 

- положення Особливої частини КК щодо положень Загальної частини 

цього закону перебувають у відносинах субординації, вони не можуть виходити 

за межі того, що визначено Загальною частиною КК; 

- виділення певного законодавчого матеріалу в Загальну частину 

потрібно не 

-  лише для суто технічних потреб, а й має глибокий зміст – 

задекларувати й закріпити найбільш принципові положення, встановити чіткі 

рамки, у яких слід вирішувати часткові питання. 

З викладеного випливає, що Загальна частина КК має пріоритет над 

Особливою частиною. Особа, уповноважена на застосування кримінально-
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правових норм, мусить, виявивши колізію між частинами одного і того ж 

закону, вирішувати певні питання так, як цього вимагає Загальна частина КК. 

Відмінність між назвами розділів, назвами статей і їх диспозиціями 

У цьому випадку слід виходити з таких засад: 

- назва структурного елементу закону призначена, головно, для того, щоб 

полегшити пошук відповідного розділу, статті. Назви не визначають зміст 

кримінально-правових норм, не є частиною самої норми; 

- назви може бути додатково використано лише для визначення змісту 

термінів, які вжито в диспозиції статті КК; 

- кримінальна відповідальність настає лише за умови, що встановлені 

обов’язкові ознаки складу злочину, які вказано в диспозиції статті КК. 

З викладеного випливає правило, що у випадку невідповідності між 

назвою статті КК і її диспозицією слід надавати пріоритет диспозиції статті. 

Колізії між статтями, частинами статей Особливої частини КК 

Видається, що в разі виявлення невідповідності між положеннями, 

окремими викладеними в окремих статтях (їх частинах, пунктах) Особливої 

частини, потрібно керуватися принципом, відповідно до якого всі неточності 

суперечності закону слід вирішувати на користь особи, щодо якої застосовують 

кримінальний закон. Тому у випадку колізій між різними частинами статей, 

окремими статтями Особливої частини КК, слід застосовувати статтю, її 

частину, яка є найбільш „сприятливою‖ для особи, дії якої кваліфікують. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Типовими видами колізії є темпоральна (між раніше і нині чинним 

нормативно-правовим актом), ієрархічна (між нормативними актами різної 

юридичної сили), територіальна (між актами держави і окремих 

адміністративно-територіальних одиниць), міжнародно-правова (між актами 

внутрішньодержавного законодавства і міжнародно-правовими актами). 

 

3. ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ТА 

СПОСОБИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ  

 

Критерії поділу конкуренції кримінально-правових норм на види 

За характером взаємозв’язку між нормами, що конкурують, можна 

виділити основні види конкуренції кримінально-правових норм: 

1) загального і спеціального – статей, які передбачають загальну і 

спеціальну норми; 

2) спеціальних статей – кожна з яких передбачає спеціальні норми. 

3) цілого і частини – між статтями, одна з яких передбачає все 

посягання, а інша – його частину; 

Способи вирішення конкуренції кримінально-правових норм 

Способами вирішення проблеми конкуренції в кримінальному праві є: 

1. Вдосконалення законодавства – вилучення з Особливої частини статей, 

які містять норми, що конкурують між собою, зміна їх редакції. Тобто йдеться 

про запобігання ситуаціям, коли виникає конкуренція. 
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2. Закріплення в КК правил подолання конкуренції – правил вибору статті 

Особливої частини КК з кількох, які містять норми, що конкурують між собою 

(у чинному КК таких норм немає). 

3. Формулювання правоположень – правил вибору статті Особливої 

частини КК, які виробляє практика, і які може бути закріплено в 

правозастосовних актах. Зараз такі правоположення вироблено лише щодо 

окремих видів норм. 

4. Вироблення теоретичних правил – науково обґрунтованих 

рекомендацій спеціалістів щодо вибору статті Особливої частини КК при 

конкуренції. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПТАННЯ  

Виділяють наступні конкуренції:  

 загального і спеціального – статей, які передбачають загальну і 

спеціальну норми; 

 спеціальних статей – кожна з яких передбачає спеціальні норми. 

 цілого і частини – між статтями, одна з яких передбачає все посягання, а 

інша – його частину; 

Способами вирішення проблеми конкуренції в кримінальному праві є: 

 Вдосконалення законодавства;  

 Закріплення в КК правил подолання конкуренції; 

 Формулювання правоположень – правил вибору статті Особливої 

частини КК, які виробляє практика, і які може бути закріплено в 

правозастосовних актах. Зараз такі правоположення вироблено лише щодо 

окремих видів норм. 

 Вироблення теоретичних правил – науково обґрунтованих рекомендацій 

спеціалістів щодо вибору статті Особливої частини КК при конкуренції. 

 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ СТАТЕЙ, ЯКІ 

ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗАГАЛЬНУ ТА СПЕЦІАЛЬНУ НОРМИ 

 

Поняття конкуренції статей, які передбачають загальну та 

спеціальну норми 

За такої конкуренції одна з них (яка передбачає загальну норму) охоплює 

визначене коло діянь, а інша (про спеціальну норму) – частину цього кола 

тобто різновиди діянь, передбачених загальною нормою. Їх взаємозв’язок 

можна охарактеризувати співвідношенням понять „рід – вид‖. У спеціальній 

нормі обов’язково мають міститися всі ознаки загальної норми, тоді як 

спеціальна норма має містити і свої специфічні ознаки, які виділяють її із 

загальної норми. 

Існує простий спосіб встановити конкуренцію загальної та спеціальної 

норми: потрібно уявити, що певної норми в КК немає взагалі, і поставити 

питання, чи залишаться караними передбачені нею діяння. Якщо знайдеться 

інший склад, який передбачає за них відповідальність, то норми, що 
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конкурують, є, причому ширша за обсягом виконує роль загальної, а вужча – 

спеціальної. 

Правила кваліфікації при конкуренції статей, які передбачають 

загальну та спеціальну норми 

Основне правило правозастосування при конкуренції загальної та 

спеціальної норм таке: у цих випадках потрібно застосовувати лише 

спеціальну норму. 

Важливими видаються й такі положення: 

- якщо у вчиненому відсутня яка-небудь ознака спеціальної норми, то 

замість неї застосовують загальну; 

- одночасна кваліфікація за загальною та спеціальною нормами можлива 

лише у випадках реальної сукупності злочинів; 

- співвідношення санкцій загальної та спеціальної норм для кваліфікації 

значення не має. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Основне правило правозастосування при конкуренції загальної та 

спеціальної норм таке: у цих випадках потрібно застосовувати лише спеціальну 

норму. 

Важливими видаються й такі положення: якщо у вчиненому відсутня яка-

небудь ознака спеціальної норми, то замість неї застосовують загальну; 

одночасна кваліфікація за загальною та спеціальною нормами можлива лише у 

випадках реальної сукупності злочинів; співвідношення санкцій загальної та 

спеціальної норм для кваліфікації значення не має. 

 

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ СТАТЕЙ, ЯКІ 

ПЕРЕДБАЧАЮТЬ СПЕЦІАЛЬНІ НОРМИ  

 

Поняття конкуренції спеціальних норм 

Таку конкуренцію можна визначити як ситуацію, коли вчинене одне 

діяння підпадає під ознаки двох (виділених з однієї загальної норми) статей, які 

не є між собою в підпорядкуванні ні за обсягом, ні за змістом але мають 

спільні ознаки, які можуть одночасно міститися у вчиненому. 

Для конкуренції кількох спеціальних норм характерним є те, що: 

- це прогалина в законодавстві, тобто немає норм, які б передбачали 

вчинення діяння, що одночасно підпадає під ознаки двох норм; 

- конкуренція спеціальних норм, як вид конкуренції кримінально-

правових норм, володіє всіма родовими ознаками цього правового явища; 

- вчинене діяння охоплюють щонайменше три кримінально-правові 

норми – загальна та дві спеціальні; 

- спеціальні норми, виділені з однієї загальної, не перебувають між собою 

у підпорядкуванні ні за обсягом, ні за змістом; 

- вказані кримінально-правові норми мають спільні ознаки, які 

становлять їх зміст, які відповідають ознакам, що містяться у вчиненому 

суспільно небезпечному посяганні. 
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Види конкуренції статей, які передбачають спеціальні норми, та 

правила їх вирішення 

Основними видами конкуренції статей, які передбачають спеціальні 

норми, та правилами їх вирішення є: 

1. Про кваліфікований та особливо кваліфікований склади злочину. 

Пропонують таке правило її розв’язання: більш тяжка кваліфікуюча ознака 

поглинає менш тяжку; при конкуренції декількох частин статті, які 

передбачають кваліфікуючі обставини, потрібно застосовувати ту частину, 

яка передбачає найбільш небезпечні ознаки серед ознак конкретного випадку. 

2. Про привілейований та особливо привілейований склади злочинів (за 

цієї ж умови). При цьому слід застосовувати норму про більш привілейований 

склад злочину. 

3. Про привілейований та кваліфікований склади злочинів. Для цієї 

ситуації пропонують правило, згідно з яким застосовувати норму, що 

передбачає привілейований склад злочину. 

 

ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ  

Правила кваліфікації при конкуренції статей, які передбачають спеціальні 

норми:   

Про кваліфікований та особливо кваліфікований склади злочину. 

Пропонують таке правило її розв’язання: більш тяжка кваліфікуюча ознака 

поглинає менш тяжку; при конкуренції декількох частин статті, які 

передбачають кваліфікуючі обставини, потрібно застосовувати ту частину, яка 

передбачає найбільш небезпечні ознаки серед ознак конкретного випадку. 

Про привілейований та особливо привілейований склади злочинів (за цієї 

ж умови). При цьому слід застосовувати норму про більш привілейований 

склад злочину. 

Про привілейований та кваліфікований склади злочинів. Для цієї ситуації 

пропонують правило, згідно з яким застосовувати норму, що передбачає 

привілейований склад злочину. 

 

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ СТАТЕЙ, ЯКІ 

ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НОРМИ ПРО ЦІЛЕ ПОЯСГАННЯ І ЙОГО ЧАСТИНИ  

 

Поняття конкуренції частинні і цілого 

Конкуренцію частини та цілого можна визначити як вид конкуренції 

кримінально-правових норм, при якому вчинений злочин підпадає під дію кількох 

статей Особливої частини КК, одна з яких охоплює все посягання, а інша (і) 

передбачає як самостійні злочини лише частини вчиненого суспільно 

небезпечного посягання. 

Види конкуренції частини і цілого 

Загальне правило для кваліфікації злочину при конкуренції частини і 

цілого: завжди потрібно застосовувати ту норму, яка найповніше охоплює всі 

фактичні ознаки вчиненого діяння. Вона має перевагу перед нормою, яка 

передбачає лише частину того, що вчинив злочинець. 
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Основними видами конкуренції статей, які передбачають норми про ціле 

та частину і правилами їх вирішення є: 

1. Конкуренція статей про простий та складений склади злочинів. 

Правило кваліфікації у випадку, коли діяння одночасно передбачено і окремими 

статтями Особливої частини КК, і статтею, яка передбачає поєднання 

відповідних посягань, таке: скоєне потрібно кваліфікувати за статтею, що 

передбачає складений склад злочину. У випадку, коли вчинення посягання, 

передбаченого окремою статтею КК, виступає способом вчинення іншого 

(основного) злочину, скоєне кваліфікують за статтею про основний злочин за 

умови, що спосіб є менш небезпечним, ніж цей основний злочин. 

Якщо спосіб є рівним за небезпекою чи більш небезпечним, ніж основний 

злочин, то скоєне кваліфікують за сукупністю відповідних статей Особливої 

частини КК. 

2. Конкуренція статей про незакінчену злочинну діяльність та закінчений 

злочин. Готування до злочину, передбаченого однією статтею Особливої 

частини КК, може становити закінчений злочин, відповідальність за який 

встановлено іншою статтею КК. При цьому скоєне кваліфікують як 

готування до більш небезпечного злочину. Якщо ж закінчений злочин рівний за 

небезпекою чи більш небезпечний, ніж злочин, до якого вчинено готування, то 

скоєне потрібно кваліфікувати за сукупністю відповідних статей Особливої 

частини КК. 

3. Конкуренція статей про співучасть у злочині та „самостійний” 

злочин. Співучасть у злочині, передбаченому однією статтею Особливої 

частини КК, інша стаття КК може передбачати як самостійний злочин. У 

такому випадку скоєне кваліфікують як співучасть у більш небезпечному 

злочині. Якщо співучасть є рівною за небезпекою чи більш небезпечною, ніж 

злочин, передбачений окремою статтею КК, то скоєне кваліфікують за 

сукупністю відповідних статей Особливої частини КК. 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ  

Правило кваліфікації у випадку, коли діяння одночасно передбачено і 

окремими статтями Особливої частини КК, і статтею, яка передбачає поєднання 

відповідних посягань, таке: скоєне потрібно кваліфікувати за статтею, що 

передбачає складений склад злочину. У випадку, коли вчинення посягання, 

передбаченого окремою статтею КК, виступає способом вчинення іншого 

(основного) злочину, скоєне кваліфікують за статтею про основний злочин за 

умови, що спосіб є менш небезпечним, ніж цей основний злочин. 

Готування до злочину, передбаченого однією статтею Особливої частини 

КК, може становити закінчений злочин, відповідальність за який встановлено 

іншою статтею КК. При цьому скоєне кваліфікують як готування до більш 

небезпечного злочину. Якщо ж закінчений злочин рівний за небезпекою чи 

більш небезпечний, ніж злочин, до якого вчинено готування, то скоєне потрібно 

кваліфікувати за сукупністю відповідних статей Особливої частини КК. 

Співучасть у злочині, передбаченому однією статтею Особливої частини 

КК, інша стаття КК може передбачати як самостійний злочин. У такому 
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випадку скоєне кваліфікують як співучасть у більш небезпечному злочині. 

Якщо співучасть є рівною за небезпекою чи більш небезпечною, ніж злочин, 

передбачений окремою статтею КК, то скоєне кваліфікують за сукупністю 

відповідних статей Особливої частини КК. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Конкуренція в кримінальному праві означає, що кілька статей (частин 

статей, пунктів статей) Особливої частини одночасно передбачають 

(охоплюють) діяння, яке підлягає кримінально-правовій кваліфікації. 

Ознаки конкуренції статей кримінального закону: 

1) вчинено одне діяння, яке підлягає кримінально-правовій кваліфікації; 

2) це діяння підпадає під ознаки двох або більше статей (частин, пунктів 

статей) Особливої частини КК; 

3) кожну з цих статей (частин, пунктів статей) Особливої частини КК 

потенційно може бути застосовано до діяння, яке підлягає кваліфікації (кожна з 

них „претендує‖ на застосування); 

4) до діяння має бути застосовано лише одну зі статей (частин, пунктів 

статей) Особливої частини КК, оскільки інше означатиме порушення принципу 

недопустимості подвійного інкримінування; 

5) норми, передбачені статтями, що конкурують (частинами, пунктами 

статей), частково збігаються за обсягом та змістом, тобто є взаємопов’язаними. 

За характером взаємозв’язку між нормами, що конкурують, можна 

виділити основні види конкуренції кримінально-правових норм: 

1) загального і спеціального – статей, які передбачають загальну і 

спеціальну норми; 

2) спеціальних статей – кожна з яких передбачає спеціальні норми. 

3) цілого і частини – між статтями, одна з яких передбачає все посягання, 

а інша – його частину; 

За конкуренції одна з них (яка передбачає загальну норму) охоплює 

визначене коло діянь, а інша (про спеціальну норму) – частину цього кола тобто 

різновиди діянь, передбачених загальною нормою. Основне правило 

правозастосування при конкуренції загальної та спеціальної норм таке: у цих 

випадках потрібно застосовувати лише спеціальну норму. 

Конкуренцію спеціальних статей можна визначити як ситуацію, коли 

вчинене одне діяння підпадає під ознаки двох (виділених з однієї загальної 

норми) статей, які не є між собою в підпорядкуванні ні за обсягом, ні за змістом 

але мають спільні ознаки, які можуть одночасно міститися у вчиненому. 

Основними видами конкуренції статей, які передбачають спеціальні 

норми, та правилами їх вирішення є: 

1. Про кваліфікований та особливо кваліфікований склади злочину. 

Пропонують таке правило її розв’язання: більш тяжка кваліфікуюча ознака 

поглинає менш тяжку; при конкуренції декількох частин статті, які 

передбачають кваліфікуючі обставини, потрібно застосовувати ту частину, яка 

передбачає найбільш небезпечні ознаки серед ознак конкретного випадку. 

2. Про привілейований та особливо привілейований склади злочинів (за 

цієї ж умови). При цьому слід застосовувати норму про більш привілейований 
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склад злочину. 

3. Про привілейований та кваліфікований склади злочинів. Для цієї 

ситуації пропонують правило, згідно з яким застосовувати норму, що 

передбачає привілейований склад злочину. 

Конкуренцію частини та цілого можна визначити як вид конкуренції 

кримінально-правових норм, при якому вчинений злочин підпадає під дію 

кількох статей Особливої частини КК, одна з яких охоплює все посягання, а 

інша (і) передбачає як самостійні злочини лише частини вчиненого суспільно 

небезпечного посягання. 

Загальне правило для кваліфікації злочину при конкуренції частини і 

цілого: завжди потрібно застосовувати ту норму, яка найповніше охоплює всі 

фактичні ознаки вчиненого діяння. Вона має перевагу перед нормою, яка 

передбачає лише частину того, що вчинив злочинець. 

Основними видами конкуренції статей, які передбачають норми про ціле 

та частину і правилами їх вирішення є: 

1. Конкуренція статей про простий та складений склади злочинів. 

Правило кваліфікації у випадку, коли діяння одночасно передбачено і 

окремими статтями Особливої частини КК, і статтею, яка передбачає поєднання 

відповідних посягань, таке: скоєне потрібно кваліфікувати за статтею, що 

передбачає складений склад злочину. У випадку, коли вчинення посягання, 

передбаченого окремою статтею КК, виступає способом вчинення іншого 

(основного) злочину, скоєне кваліфікують за статтею про основний злочин за 

умови, що спосіб є менш небезпечним, ніж цей основний злочин. 

Якщо спосіб є рівним за небезпекою чи більш небезпечним, ніж основний 

злочин, то скоєне кваліфікують за сукупністю відповідних статей Особливої 

частини КК. 

2. Конкуренція статей про незакінчену злочинну діяльність та закінчений 

злочин. Готування до злочину, передбаченого однією статтею Особливої 

частини КК, може становити закінчений злочин, відповідальність за який 

встановлено іншою статтею КК. При цьому скоєне кваліфікують як готування 

до більш небезпечного злочину. Якщо ж закінчений злочин рівний за 

небезпекою чи більш небезпечний, ніж злочин, до якого вчинено готування, то 

скоєне потрібно кваліфікувати за сукупністю відповідних статей Особливої 

частини КК. 

3. Конкуренція статей про співучасть у злочині та „самостійний‖ злочин. 

Співучасть у злочині, передбаченому однією статтею Особливої частини КК, 

інша стаття КК може передбачати як самостійний злочин. У такому випадку 

скоєне кваліфікують як співучасть у більш небезпечному злочині. Якщо 

співучасть є рівною за небезпекою чи більш небезпечною, ніж злочин, 

передбачений окремою статтею КК, то скоєне кваліфікують за сукупністю 

відповідних статей Особливої частини КК. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:  

1. Поняття колізії в кримінальному праві. 

2. Поняття конкуренції в кримінальному праві. 



191 

3. Конкуренція і суміжні правові явища. 

4. Види колізій у кримінальному праві та їх подолання. 

5. Види колізій у чинному КК. 

6. Колізії між статтями Загальної та Особливої частин КК. 

7. Відмінність між назвами розділів, назвами статей і їх диспозиціями. 

8. Колізії між статтями, частинами статей Особливої частини КК. 

9. Види конкуренції в кримінальному праві та способи її вирішення. 

10. Критерії поділу конкуренції кримінально-правових норм на види. 

11. Способи вирішення конкуренції кримінально-правових норм. 

12. Кваліфікація при конкуренції статей, які передбачають загальну та 

спеціальну норми. 

13. Поняття конкуренції статей, які передбачають загальну та спеціальну 

норми. 

14. Правила кваліфікації при конкуренції статей, які передбачають 

загальну та спеціальну норми. 

15. Кваліфікація при конкуренції статей, які передбачають спеціальні 

норми. 

16. Поняття конкуренції спеціальних норм. 

17. Види конкуренції статей, які передбачають спеціальні норми, та 

правила їх вирішення. 

18. Кваліфікація при конкуренції статей, які передбачають норми про ціле 

посягання і його частини. 

19. Поняття конкуренції частинні і цілого. 

20. Види конкуренції частини і цілого. 
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ТЕМА № 9 КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЗА 

НАЯВНОСТІ ОБТЯЖУЮЧИХ ТА ПОМЯКШУЮЧИХ ОБСТАВИН  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Диференціація кримінальної відповідальності, кримінально-правова 

кваліфікація, індивідуалізація покарання. 

2. Кваліфіковані та привілейовані склади злочинів як засіб диференціації 

кримінальної відповідальності. 

3. Правила кваліфікації злочинів, відповідальність за які 

диференційована. 

Висновки. 

Питання для самоконтролю 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Основна: 

1. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються 

матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним 

ККУ // ПГП. – 2002. – №10. – С.90-95. 

2. Брич Л.П. Закономірності розмежування складів злочинів // Життя і 

право. – 2004. – №7. – С.67-75. 

3. Брич Л.П. Поняття розмежування складів злочинів (термінологічний 

аспект) // Право і лінгвістика: Мат-ли наук.-практ. конф.: У 2-х ч., 18-21 вересня 

2003 р. – Сімферополь: Доля, 2003. – С.69-74. 

4. Гультай М. Деякі проблеми виправлення помилок, пов'язаних з 

кваліфікацією злочинів // Право України. – 2001. – №3. – С.72-78. 

5. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Атіка, 2002. 

6. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 

ЮРИСТЪ, 2001. – С.274 – 298. 

7. Марітчак Т. Причини помилок у кваліфікації злочинів: результати 

соціологічного дослідження // Право України. – 2001. – №7. – С.46-48. 

8. Миколенко О.М. Про деякі аспекти розмежування правопорушень // 

Вісн. ОІВС. – 2001. – №2. – С.54-57. 

9. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 704 с. 

10. Навроцький В.О. Теоретичні пробеми кримінально-правової 

кваліфікації. – К., 1999. – 464с. 

11. Огороднік А. Оціночні поняття в структурі норм кримінального права 

// Право України. – 2000. – №1. – 103-108. 



193 

12. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и 

следственной практике. – К., 1995. – С.80-106. 

13. Фролов Д.Є. Деякі аспекти кваліфікації і розмежування злочинів // 

Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк: ДІВС, 1999. 

– Вип.1. – С.171-176. 

 

Додаткова: 

1. Волков Б.С. Мотив и квалификация преступлений. – Казань: Изд. 

Казанского ун-та. – 1968. – 166с. 

2. Гальперин И. Квалификация преступлений: закон, теория и практика // 

Соц. законность. – 1987. – №9. – С.36-38. 

3. Зелинский А. Квалификация преступлений, предусмотренных одной и 

той же статьей Уголовного кодекса // Советская юстиция. – 1974. – №4. – С.13-

14. 

4. Кругликов Л.Л. Савинов М.Н. Квалифицирующие обстоятельства: 

понятие, виды, влияние на квалификацию преступлений: Учебное пособие. – 

Ярославль: Яросл.ун-тет, 1989. – 88с. 

5. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М, 1972. 

– С.146-196. 

6. Лукьянов В.В. Административные правонарушения и уголовные 

преступления: в чем различие? // Государство и право. – 1996. – №3. – С.83-92. 

7. Медведев А.М. Разграничение преступлений и административных 

проступков // Советское государство и право. – 1990. – №6. – С.92-96. 

8. Шапченко С.Д. Оценочные признаки в составах конкретных 

преступлений: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – К., 1988. – 22с. 

9. Юшков Ю. Квалификация преступлений, предусмотренных 

различными частями одной и той же статьи // Сов. юстиция. – 1969. – №4. – 

С.27-28. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття понять диференціації кримінальної 

відповідальності та індивідуалізації покарання, розгляд кваліфікованих та 

привілейованих складів злочину, як засобів диференціації кримінальної 

відповідальності, а також, з’ясування правил кваліфікації злочинів, 

відповідальність за які диференційована. 

  

ВСТУП 

Аналіз Особливої частини КК України свідчить, що в ньому є немало 

статей, які передбачають відповідальність за, по суті, однакові злочини - 

вбивство, тілесні ушкодження, знищення або пошкодження майна тощо. Ці 

статті, маючи єдину основу, разом із тим включають і ряд ознак, з врахуванням 

яких посилюється або, навпаки, пом'якшується відповідальність за певне 

посягання. Відповідні норми передбачені або окремими, самостійними 

статтями Особливої частини КК, або ж викладені в різних частинах однієї і тієї 

ж статті. 
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В теорії кримінального права склади злочинів, які передбачають різні 

за суспільною небезпекою види одного і того ж посягання, прийнято 

називати простими (основними), кваліфікованими, особливо кваліфікованими 

та привілейованими
1
 складами. Існує певна специфіка в законодавчих 

конструкціях, що використовуються при формулюваннях статей, які містять такі 

склади злочинів. При застосуванні відповідних норм постає ряд питань, які не 

виникають щодо інших злочинів, — тих, відповідальність за котрі не 

диференціюється з врахуванням суспільної небезпеки.  

Серед них: 

—в чому полягає відмінність між різними видами одного і того ж злочину і 

різними злочинами; 

—яке місце ознаки простого (основного) складу злочину займають в 

інших видах складів цього ж злочину; 

—чи однакове суб'єктивне ставлення має бути щодо ознак простого 

(основного) складу злочину і кваліфікуючих або привілеюючих ознак; 

—як співвідносяться загальні норми, що містять кваліфікуючі ознаки, і 

спеціальні норми, що таких ознак не передбачають, зокрема, як повинні 

вирішуватися питання конкуренції в таких випадках; 

—як вирішувати питання конкуренції між статтями, які передбачають 

різні види одного і того ж злочину; 

—як кваліфікувати вчинений у співучасті злочин, де в скоєному одними 

співучасниками наявні кваліфікуючі 

чи привілеюючі ознаки складу, а в діяннях інших співучасників такі ознаки 

відсутні; 

—що лежить в основі визначення моменту закінчення злочину з 

кваліфікуючими чи привілеюючими ознаками; 

— як кваліфікувати посягання, в якому є одночасно ознаки, передбачені 

різними пунктами чи частинами однієї і тієї ж статті Особливої частини КК, 

чи можлива сукупність відповідних норм; 

— яким чином при кваліфікації можна відобразити наявність кількох 

кваліфікуючих ознак, передбачених однією і тією ж частиною статті КК. 

Чинний КК не містить відповіді на ці та інші подібні питання. В 

правозастосовній практиці вони вирішуються не завжди однозначно. А в теорії 

кримінального права застосуванню статей, які передбачають різні види одного і 

того ж злочину, належна увага не приділяється. Внаслідок цього чітких 

рекомендацій щодо вирішення названих вище та інших питань не 

сформульовано. 

Вказані обставини й обумовлюють актуальність вивчення даної теми. Слід 

зауважити, що проблема кваліфікації злочинів, вчинених за наявності 

кваліфікуючих та привілеюючих ознак, не становить самостійної, окремої 

проблеми теорії кримінально-правової кваліфікації. Вона вирішується на основі 

положень, сформульованих в теорії та апробованих практикою щодо кваліфікації 

злочину, з врахуванням стадії його вчинення, кваліфікації злочинів, вчинених у 

співучасті, кваліфікації множинності злочинів та конкуренції кримінально-

правових норм в кримінальному праві. Йдеться лише про інтерпретацію 
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відомих рішень, їх поширення щодо даних злочинів. Таким чином, висвітлення 

відповідних положень ще й послужить повторенню викладеного раніше, дасть 

можливість висвітлити відповідні питання під новим кутом зору. 

 

1. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ, ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ 

ПОКАРАННЯ  

 

Поняття диференціації кримінальної відповідальності 

Виявом того, що відповідальність за певне діяння диференційована, є 

норми в кримінальному та інших галузях права про відповідальність за таке 

діяння. 

Диференціації кримінальної відповідальності притаманні такі ознаки: 

- її здійснює лише законодавець і тільки в кримінальному законі; 

- проводять щодо різних видів одного й того ж злочину – посягань, які 

характеризуються спільними визначальними ознаками; 

- полягає у встановленні більш суворої або менш суворої 

відповідальності за окремі види одного і того ж злочину; 

- виражається у наявності кількох статей або частин статті, у яких 

передбачено відповідальність за один злочин; 

- її змістом є врахування і відображення в кримінальному законі ознак, 

які підвищують чи зменшують ступінь суспільної небезпеки злочину; 

- її передумовою є криміналізація діяння – встановлення кримінальної 

відповідальності; 

- є обов’язковою для органів, які здійснюють правозастосування. 

Необхідність диференціації кримінальної відповідальності 

Те, що в кримінальному законі закріплено можливість застосовувати 

норми, які враховують більш високу чи, навпаки, зменшену суспільну 

небезпеку посягань, передбачають різні санкції, дає змогу точніше врахувати 

особливості злочинної поведінки, які трапляються в житті. 

Диференціюють відповідальність за типовими ознаками, які завжди 

змінюють суспільну небезпеку посягання. Вона поширюється на всі злочини, 

які вчинено за тих чи інших ознак. 

Диференціювати чи не диференціювати кримінальну відповідальність – 

це право законодавця. Для правозастосовних органів враховувати 

диференціацію відповідальності – однозначно, є обов’язком. Оскільки ознаки, 

за якими проводять диференціацію відповідальності, вказано в диспозиції 

статті кримінального закону, вони стають обов’язковими для цього складу 

злочину і, якщо їх встановлено у скоєному, неодмінно слід інкримінувати саме 

ту норму, у якій встановлено „диференційовану відповідальність‖. 

Індивідуалізація кримінальної відповідальності 

Закон передбачає не лише диференціацію кримінальної відповідальності 

за типовими ознаками посягання, але і її індивідуалізацію з урахуванням ознак, 

притаманних конкретному злочинові. При цьому враховують індивідуальні 

ознаки конкретного діяння и особи, яка його вчинила, а не типові властивості. 
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Способами індивідуалізації відповідальності виступають: 

- індивідуалізація покарання в межах санкції статті (частини статті) 

Особливої частини КК; 

- вибір між застосуванням кримінальної відповідальності і звільненням 

від кримінальної відповідальності; 

- вибір між призначенням покарання для реального відбування і 

звільненням від покарання. 

Взаємозв’язок між диференціацією кримінальної відповідальності, її 

індивідуалізацією та кримінально-правовою кваліфікацією 

Взаємозв’язок між цими явищами можна показати так: диференціація 

відповідальності – кримінально-правова кваліфікація – індивідуалізація 

відповідальності. 

Тобто послідовно відбуваються три етапи: 

1) спочатку законодавець диференціює відповідальність – встановлює 

кілька норм, які передбачають відповідальність за однорідне посягання; 

2) на підставі диференційованих норм відбувається кваліфікація 

скоєного. 

Без проведення кримінально-правової кваліфікації: 

- диференціацію відповідальності не можна реалізувати, вона існує лише 

потенційно, як правова можливість; 

- не може відбутися індивідуалізація відповідальності, оскільки яка саме 

з багатьох норм підлягає застосуванню встановлюють через проведення 

кваліфікації; 

3) на підставі кваліфікації скоєного, за певною статтею Особливої 

частини КК, відбувається диференціація кримінальної відповідальності в 

межах санкції цієї статті чи через використання інших інститутів Загальної 

частини КК. 

Зараз має місце підвищення ролі правильної кримінально-правової 

кваліфікації у взаємозв’язку: диференціація відповідальності – кримінально-

правова кваліфікація – індивідуалізація відповідальності. Якщо при „широких‖ 

санкціях головна небезпека зловживань полягала в неправильному призначенні 

покарання, то розвинута диференціація підвищує загрозу неправильної 

кваліфікації скоєного. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Взаємозв’язок диференціації – кваліфікації – індивідуалізації:  

 спочатку законодавець диференціює відповідальність – встановлює 

кілька норм, які передбачають відповідальність за однорідне посягання; 

 на підставі диференційованих норм відбувається кваліфікація 

скоєного. 

 на підставі кваліфікації скоєного, за певною статтею Особливої 

частини КК, відбувається диференціація кримінальної відповідальності в межах 

санкції цієї статті чи через використання інших інститутів Загальної частини 

КК. 
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2. КВАЛІФІКОВАНІ ТА ПРИВІЛЕЙОВАНІ СКЛАДИ ЗЛОЧИНІВ, 

ЯК ЗАСІД ДИФЕРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

 

Поняття злочинів, щодо яких здійснюють диференціацію 

кримінальної відповідальності 

Про диференціацію відповідальності можна вести мову тоді, коли 

розглядають різні види одного злочину. Різні види одного і того ж злочину 

мають місце тоді, коли посягання, передбачені різними статтями чи різними 

частинами однієї і тієї ж статті КК, мають спільні конституювальні ознаки, 

тобто коли в їх основі лежать ознаки одного й того ж складу злочину. При 

цьому такі злочини характеризуються ще й додатковими ознаками, які свідчать 

про підвищення чи зменшення суспільної небезпеки посягання. 

Щодо різних посягань (які відрізняються ознаками основного складу 

злочину) відбувається не диференціація відповідальності, а її розмежування. 

Диференціація кримінальної відповідальності 

Можна виділити такі правові засоби диференціації кримінальної 

відповідальності: 

1) використання в диспозиціях статей Особливої частини КК 

кваліфікуючих чи привілеюючих ознак, і відповідно, виділення різних видів 

складів злочину за ступенем суспільної небезпеки; 

2) встановлення підстав для звільнення від кримінальної відповідальності 

у зв’язку з позитивною посткримінальною поведінкою; 

3) визначення змісту малозначності як обставини, за якої певні діяння не 

визнають злочином. 

Види складів злочину за ступенем суспільної небезпеки 

За ступенем суспільної небезпеки склади злочинів прийнято поділяти на: 

1) прості; 

2) кваліфіковані; 

3) особливо кваліфіковані; 

4) привілейовані. 

Для кожного із них характерним є єдине „ядро‖ – спільні ознаки, 

притаманні будь-якому виду одного й того ж злочину, їх називають ознаками 

основного складу злочину. Крім того, кваліфіковані, особливо кваліфіковані, 

привілейовані склади злочинів містять ще й додаткові ознаки, які впливають на 

суспільну небезпеку будь-якого злочину, що належить до цього виду. 

У частинах статей, де передбачено кваліфіковані або особливо 

кваліфіковані склади злочинів, характерним є використання двох або більше 

альтернативних ознак. Будь-яка з них (за умови, що є й ознаки основного 

складу) дає підставу вважати, що має місце певний вид злочину. Тому в таких 

випадках можна говорити про те, що в законі передбачено кілька 

кваліфікованих чи особливо кваліфікованих складів злочинів. 

Основний (простий) склад злочину 

Так званий основний (або, як його ще називають, простий, або ж 

вчинений без кваліфікуючих та привілеюючих ознак) склад злочину – це склад, 

який містить мінімальну кількість ознак, достатніх для того, щоб визнати 
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діяння злочином. Такі ознаки виражають типову, таку, що найчастіше 

трапляється в житті ступінь суспільної небезпеки посягання. 

Склади злочинів, які передбачають більш небезпечні посягання – 

кваліфіковані чи особливо кваліфіковані, чи менш небезпечні – привілейовані – 

обов’язково містять у собі ознаки основного складу цього ж злочину. 

Відповідні склади злочинів законодавець конструює вказуючи на додаткові (до 

тих, які є в основному складі злочину) ознаки. Такі додаткові ознаки або є 

взагалі новими для певного злочину – вони відсутні в основному складі, або ж 

по-новому характеризують зміст ознак, які є і в основному складі. 

Відсутність хоча б однієї ознаки основного складу злочину говорить про 

те, що ми маємо справу не з іншим видом складу певного злочину, а зі складом 

зовсім іншого злочину, який слід кваліфікувати за іншою статтею 

кримінального закону. 

Кваліфікований, особливо кваліфікований, привілейований склади 

злочинів 

Кваліфікований склад злочину – це склад, який містить ознаки основного 

складу і одну чи кілька додаткових ознак, які підвищують суспільну небезпеку 

посягання. Ці ознаки можуть бути альтернативними або ж становити собою 

обов’язкове поєднання (комбінацію) кількох ознак. 

Особливо кваліфікований склад злочину передбачає наявність ознак, 

обов’язкових для основного чи кваліфікованого складу злочину та особливо 

кваліфікуючих ознак. 

Привілейований склад злочину звичайно утворюється за рахунок 

додавання ознак, які зменшують суспільну небезпеку злочину, порівняно з 

небезпекою основного складу, а тим більше кваліфікованого чи особливо 

кваліфікованого. Тому такий склад злочину містить ознаки основного складу 

(або ж всі чи частину ознак кваліфікованого чи особливо кваліфікованого) та 

додатково ознаки, які названо в диспозиції статті кримінального закону. 

Співвідношення між складами злочину, виділеними за ступенем 

суспільної небезпеки 

Між складами злочину – основним, кваліфікованим, особливо 

кваліфікованим, привілейованим – існує співвідношення частини і цілого. При 

цьому основний склад злочину є „частиною” для кваліфікованого; основний або 

кваліфікований становлять частину особливо кваліфікованого; основний, 

кваліфікований або особливо кваліфікований становлять собою частину 

стосовно привілейованого складу злочину. 

При кваліфікації злочинів вказане співвідношення потрібно враховувати 

так: 

1) злочини, які мають основний та кваліфікований, особливо 

кваліфікований, привілейований склади не можуть утворювати ідеальну 

сукупність. Злочини, передбачені різними частинами однієї і тієї ж статті 

Особливої частини, можуть утворювати таку сукупність, якщо вони 

передбачають склади різних злочинів; 

2) при конкуренції між вказаними видами злочинів пріоритет мають 

норми, які передбачають такі склади: 
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- кваліфікований – перед основним; 

- особливо кваліфікований – перед основним і кваліфікованим; 

- привілейований – перед основним, кваліфікованим і особливо 

кваліфікованим; 

3) якщо в діянні встановлена наявність кількох кваліфікуючих, особливо 

кваліфікуючих ознак одного і того ж складу злочину, які альтернативно 

передбачені в одній і тій же частині статті чи окремій статті Особливої 

частини, або різних частинах статті, то має місце не сукупність злочинів, а 

один злочин з кваліфікованим, особливо кваліфікованим складом. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

При кваліфікації злочинів вказане співвідношення потрібно враховувати 

так: 

 злочини, які мають основний та кваліфікований, особливо 

кваліфікований, привілейований склади не можуть утворювати ідеальну 

сукупність. Злочини, передбачені різними частинами однієї і тієї ж статті 

Особливої частини, можуть утворювати таку сукупність, якщо вони 

передбачають склади різних злочинів; 

 при конкуренції між вказаними видами злочинів пріоритет мають 

норми, які передбачають такі склади: 

 якщо в діянні встановлена наявність кількох кваліфікуючих, особливо 

кваліфікуючих ознак одного і того ж складу злочину, які альтернативно 

передбачені в одній і тій же частині статті чи окремій статті Особливої частини, 

або різних частинах статті, то має місце не сукупність злочинів, а один злочин з 

кваліфікованим, особливо кваліфікованим складом. 

 

3. ПРАВИЛА КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ЯКІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА  

 

Кваліфікація при наявності кількох кваліфікуючих, особливо 

кваліфікуючих ознак 

В ідеалі кваліфікація має відображати наявність одночасно кількох 

аналізованих ознак. Однак це можливо лише за умови, що кожна кваліфікуюча 

або особливо кваліфікуюча ознака має своє позначення – цифрою чи буквою. 

Якщо ж кваліфікуючі чи особливо кваліфікуючі ознаки окремо не 

виділено – наявність кількох із них відображається лише у формулюванні 

звинувачення. 

У формулі кваліфікації посилання роблять: 

1) на частину статті, яка містить наявні ознаки, з урахуванням яких 

диференційовано кримінальну відповідальність – якщо всі такі ознаки 

передбачено однією і тією ж частиною; 

2) якщо кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі ознаки передбачено різними 

частинами статті, то скоєне кваліфікують за частиною статті, яка 

передбачає найбільш тяжкий вид злочину. 
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Неприпустимо кваліфікувати один злочин, вчинений при кваліфікуючих 

ознаках, передбачених різними частинами статті КК, за їх сукупністю. 

Кваліфікація при конкуренції кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих, 

привілеюючих ознак 

Конкуренція ознак, з урахуванням яких диференційовано кримінальну 

відповідальність існує у кількох формах: 

1. Конкуренція кваліфікуючих чи особливо кваліфікуючих ознак з одного 

блоку і привілеюючих – з іншого. Якщо діяння одночасно вчинено при ознаках, з 

урахуванням яких відповідальність посилюється, і при ознаках, наявність яких 

веде до пом’якшення відповідальності, то перевага віддається останнім, 

скоєне кваліфікують за нормою про привілейований вид злочину. 

2. Конкуренція привілеюючих ознак між собою. Перевагу слід віддати 

статті, яка встановлює найбільш привілейований вид злочину. 

3. Кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак між собою. 

Кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі ознаки конкурують між собою тоді, коли 

вони: 

- виключають одна одну. Це, зокрема, має місце при конкуренції мотивів. 

У такому випадку виникає конкуренція частини і цілого, а скоєне кваліфікують 

за нормою, яка передбачає ознаку ширшу за змістом; 

- поглинають одна одну. При цьому виникає конкуренція норм, одна з 

яких передбачає загальну, а інша – спеціальну ознаку. Скоєне належить 

кваліфікувати за нормою, яка передбачає кваліфікуючу або особливо 

кваліфікуючу ознаку вужчу за змістом, але ширшу за обсягом. 

Зміна кваліфікації у випадках, коли не доведено наявність ознак 

основного складу злочину 

Відсутність ознак основного складу злочину за наявності кваліфікуючих 

або особливо кваліфікуючих ознак оцінюють з урахуванням кримінально-

правового значення останніх. Можливі дві ситуації: 

1) такі ознаки не передбачено як самостійний злочин. Тоді скоєне не 

можна бути кваліфікувати як злочин; 

2) ознаки, з використанням яких диференціюють кримінальну 

відповідальність, є самостійним злочином. Відсутність ознак обов’язкового 

складу, які виступають елементом кваліфікованого або особливо 

кваліфікованого складу злочину, не означає, що скоєне не кваліфікують як 

злочин. Відповідальність не може наставати за кваліфікований вид відповідного 

злочину, проте посягання слід кваліфікувати за статтею, яка передбачає 

самостійний злочин. 

Суб’єктивне ставлення до ознак, з урахуванням яких диференціюють 

відповідальність 

Те, що злочини, відповідальність за які диференційовано з урахуванням 

ступеня суспільної небезпеки, визнають умисними, не обов’язково означає, що 

суб’єктивне ставлення до ознак основного складу і кваліфікуючих, особливо 

кваліфікуючих ознак виражається в однаковій формі вини. Умисний характер 

посягання визначають формою вини, яка має місце щодо основного складу 
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злочину. Водночас, ставлення до кваліфікуючих, особливо кваліфікуючих ознак 

може виражатися і в необережності. 

Тобто має місце те, що в теорії кримінального права інколи називають 

необережність в умислі. Більш того, для багатьох складів злочинів, виділених за 

ступенем суспільної небезпеки, характерним є те, що ставлення до 

кваліфікуючих або особливо кваліфікуючих ознак має виражатися лише в 

необережності. При умисному ставленні до відповідних ознак (це, як правило, 

наслідки, з урахуванням яких диференційовано кримінальну відповідальність) 

скоєне кваліфікують за іншими статтями Особливої частини КК. 

Визначення моменту закінчення складів злочинів, виділених і 

ступенем суспільної небезпеки 

Момент закінчення основного і кваліфікованого або особливо 

кваліфікованого видів злочинів може не збігатися. Це має місце, якщо: 

1) простий склад злочину – формальний чи усічений, а кваліфікований 

або особливо кваліфікований – матеріальний; 

2) у статті про основний склад злочину як наслідок передбачено загрозу 

заподіяння певної шкоди, а кваліфікований склад цього ж злочину передбачає 

заподіяння реальної шкоди. 

Важливо враховувати ще й те, що момент закінчення кваліфікованих чи 

особливо кваліфікованих складів злочину може відрізнятися ще й за 

характером ознак, з урахуванням яких диференційовано кримінальну 

відповідальність. 

У будь-якому разі кваліфікований чи особливо кваліфікований або 

привілейований склади злочинів не можуть мати момент закінчення більш 

ранній, ніж основний склад цього ж злочину. 

 

Кваліфікація у випадках, коли ознаки, з урахуванням яких 

диференційовано кримінальну відповідальність, мають місце лише в 

посяганні одного зі співучасників 

Ознаки, з урахуванням яких виділено кваліфіковані, особливо 

кваліфіковані, привілейовані склади злочинів, можуть мати місце лише щодо 

окремих учасників злочину і не поширюватися на інших. 

При кваліфікації у таких випадках слід враховувати, що: 

1) кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі, привілеюючі ознаки мають бути 

у виконавця злочину. Лише за цієї умови інші співучасники можуть нести 

відповідальність за відповідний вид злочину; 

2) ознаки, які характеризують лише одну особу, не поширюються на 

інших співучасників, якщо ці ознаки їм не притаманні. 

Кваліфікація у випадках, коли кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі 

ознаки самостійними злочинами 

Ознаки, з використанням яких диференційовано кримінальну 

відповідальність, можуть бути самостійним злочином. Тобто в таких випадках 

кваліфікований або особливо кваліфікований вид злочину становить собою 

складений злочини – враховану законодавцем в окремій кримінально-правовій 

нормі сукупність злочинів, яка містить: 
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1) простий вид злочину; 

2) інший злочин, який відіграє роль кваліфікуючої чи особливо 

кваліфікуючої ознаки. 

Тому кваліфікуючу, особливо кваліфікуючу ознаку, яку передбачено як 

самостійний злочин, окремо не оцінюють. Все скоєне потрібно кваліфікувати за 

статтею, яка містить такий злочин, що відіграє роль ознаки, з урахуванням якої 

диференційовано відповідальність. 

Кваліфікація коли норма, яка є кваліфікуючою ознакою, сама містить 

іншу кваліфікуючу ознаку 

Окремо слід зупинитися на випадках, коли самостійний злочин, який за 

умови, виступає як кваліфікуюча ознака, сам має кваліфіковані види. У 

чинному КК така ситуація має місце щодо кваліфікуючої ознаки, яка полягає в 

заподіянні тяжкого тілесного ушкодження. Видається, що: 

1) при заподіянні смерті чи тяжкого тілесного ушкодження під час 

вчинення інших злочинів, скоєне слід кваліфікувати за сукупністю; 

2) якщо такі наслідки передбачено як кваліфікуючу ознаку, то їх охоплює 

відповідна частина статті про „основний‖ злочин; 

3) кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження (вказані в ч.2 

ст.121 КК) у будь-якому разі не охоплюються кваліфікованими чи особливо 

кваліфікованими видами злочинів. 

Запобігання подвійному інкримінуванню при кваліфікації злочинів, 

склади яких виділено за ступенем суспільної небезпеки 

Якщо скоєне кваліфікувати за статтею, яка передбачає кваліфікований 

або особливо кваліфікований склад злочину, та статтею, яка встановлює 

відповідальність за інше самостійне посягання (більш небезпечне, ніж те, яке 

відіграє роль ознаки складу першого злочину), то одні й ті ж діяння буде 

враховано при кваліфікації двічі. 

При цьому кваліфікований або особливо кваліфікований вид злочину 

інкримінують у зв’язку з ознаками, які „перекриває‖ стаття, яку застосовують 

за сукупністю. 

Видається, що при кримінально-правовій оцінці аналізованих посягань 

потрібно керуватися такими правилами: 

1) скоєне слід кваліфікувати за статтею про простий вид злочину та за 

сукупністю – за статтею про посягання, яке „виходить‖ за межі кваліфікуючих 

або особливо кваліфікуючих ознак; 

2) статтю про кваліфікований чи особливо кваліфікований вид злочину в 

сукупності зі статтею про інший злочин слід застосовувати у випадку, коли є 

інші ознаки, з урахуванням яких диференційовано відповідальність. 

Кваліфікація у випадках, коли спеціальна норма передбачає не во 

кваліфікуючих ознак, які містить загальна норма 

Можна сформулювати правила, відповідно до яких: 

1) за відсутності в спеціальній нормі кваліфікуючих або особливо 

кваліфікуючих ознак, передбачених загальною нормою, скоєне все одно 

кваліфікують за спеціальною нормою, навіть якщо фактично ці ознаки й були; 

2) якщо такі ознаки є самостійними складами злочинів, то скоєне 
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кваліфікують за сукупністю спеціальної норми та норм, які передбачають такі 

склади злочинів; 

3) ознаки, які не передбачено як кваліфікуючі в спеціальній нормі і які не 

є самостійними складами злочинів, кваліфікуючого значення не мають. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

У формулі кваліфікації посилання роблять: 

 на частину статті, яка містить наявні ознаки, з урахуванням яких 

диференційовано кримінальну відповідальність – якщо всі такі ознаки 

передбачено однією і тією ж частиною; 

 якщо кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі ознаки передбачено 

різними частинами статті, то скоєне кваліфікують за частиною статті, яка 

передбачає найбільш тяжкий вид злочину. 

Неприпустимо кваліфікувати один злочин, вчинений при кваліфікуючих 

ознаках, передбачених різними частинами статті КК, за їх сукупністю. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Взаємозв’язок диференціації – кваліфікації – індивідуалізації:  

 спочатку законодавець диференціює відповідальність – встановлює 

кілька норм, які передбачають відповідальність за однорідне посягання; 

 на підставі диференційованих норм відбувається кваліфікація 

скоєного. 

 на підставі кваліфікації скоєного, за певною статтею Особливої 

частини КК, відбувається диференціація кримінальної відповідальності в межах 

санкції цієї статті чи через використання інших інститутів Загальної частини 

КК. 

При кваліфікації злочинів вказане співвідношення потрібно враховувати 

так: 

 злочини, які мають основний та кваліфікований, особливо 

кваліфікований, привілейований склади не можуть утворювати ідеальну 

сукупність. Злочини, передбачені різними частинами однієї і тієї ж статті 

Особливої частини, можуть утворювати таку сукупність, якщо вони 

передбачають склади різних злочинів; 

 при конкуренції між вказаними видами злочинів пріоритет мають 

норми, які передбачають такі склади: 

 якщо в діянні встановлена наявність кількох кваліфікуючих, особливо 

кваліфікуючих ознак одного і того ж складу злочину, які альтернативно 

передбачені в одній і тій же частині статті чи окремій статті Особливої частини, 

або різних частинах статті, то має місце не сукупність злочинів, а один злочин з 

кваліфікованим, особливо кваліфікованим складом. 

У формулі кваліфікації посилання роблять: 

 на частину статті, яка містить наявні ознаки, з урахуванням яких 

диференційовано кримінальну відповідальність – якщо всі такі ознаки 

передбачено однією і тією ж частиною; 
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 якщо кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі ознаки передбачено 

різними частинами статті, то скоєне кваліфікують за частиною статті, яка 

передбачає найбільш тяжкий вид злочину. 

Неприпустимо кваліфікувати один злочин, вчинений при кваліфікуючих 

ознаках, передбачених різними частинами статті КК, за їх сукупністю. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Поняття диференціації кримінальної відповідальності. 

2. Необхідність диференціації кримінальної відповідальності. 

3. Індивідуалізація кримінальної відповідальності. 

4. Взаємозв’язок між диференціацією кримінальної відповідальності, її 

індивідуалізацією та кримінально-правовою кваліфікацією. 

5. Кваліфіковані та привілейовані склади злочинів як засіб диференціації 

кримінальної відповідальності. 

6. Поняття злочинів, щодо яких здійснюють диференціацію кримінальної 

відповідальності. 

7. Диференціація кримінальної відповідальності. 

8. Види складів злочину за ступенем суспільної небезпеки. 

9. Основний (простий) склад злочину. 

10. Кваліфікований, особливо кваліфікований, привілейований склади 

злочинів. 

11. Співвідношення між складами злочину, виділеними за ступенем 

суспільної небезпеки. 

12. Правила кваліфікації злочинів, відповідальність за які 

диференційована. 

13. Кваліфікація при наявності кількох кваліфікуючих, особливо 

кваліфікуючих ознак. 

14. Кваліфікація при конкуренції кваліфікуючих, особливо 

кваліфікуючих, привілеюючих ознак. 

15. Зміна кваліфікації у випадках, коли не доведено наявність ознак 

основного складу злочину. 

16. Суб’єктивне ставлення до ознак, з урахуванням яких диференціюють 

відповідальність. 

17. Визначення моменту закінчення складів злочинів, виділених і 

ступенем суспільної небезпеки. 

18. Кваліфікація у випадках, коли ознаки, з урахуванням яких 

диференційовано кримінальну відповідальність, мають місце лише в посяганні 

одного зі співучасників. 

19. Кваліфікація у випадках, коли кваліфікуючі, особливо кваліфікуючі 

ознаки самостійними злочинами. 

20. Кваліфікація коли норма, яка є кваліфікуючою ознакою, сама містить 

іншу кваліфікуючу ознаку. 

21. Запобігання подвійному інкримінуванню при кваліфікації злочинів, 

склади яких виділено за ступенем суспільної небезпеки. 
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ТЕМА № 10 КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯННЯ ПРИ ПОМИЛКАХ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Кваліфікація при юридичній помилці  

2. Кваліфікація при помилці в об'єкті та предметі 

3. Кваліфікація при помилці в потерпілому 

4. Кваліфікація замаху з непридатними засобами 

5. Кваліфікація при помилці в розвитку причинового зв'язку 

6. Кваліфікація при помилці в суспільно небезпечних наслідках 

7. Кваліфікація посягання при "відхиленні дії". 

Висновки. 

Питання для самоконтролю 
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проступков // Советское государство и право. – 1990. – №6. – С.92-96. 

8. Шапченко С.Д. Оценочные признаки в составах конкретных 

преступлений: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – К., 1988. – 22с. 

9. Юшков Ю. Квалификация преступлений, предусмотренных 

различными частями одной и той же статьи // Сов. юстиция. – 1969. – №4. – 

С.27-28. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття загальних засад кваліфікації злочинів при 

юридичній помилці, при помилці в об’єкті та предметі, при помилці в 

потерпілому, при помилці в розвитку причинного зв’язку, при помилці в 

суспільно небезпечних наслідках, питань кваліфікації замаху з непридатними 

засобами та інших проблемних питань з теми лекції. 

  

ВСТУП 

Навчальні плани майже усіх вищих закладів освіти, які готують фахівців 

за спеціальністю „Правознавство‖, передбачають вивчення спеціальних курсів, 

присвячених теоретичним основам кваліфікації злочинів. Такі курси мають 

різні назви, на їх вивчення відводять неоднакову кількість годин, відрізняються 

форми звітності. Але головний їх зміст збігається – вони присвячені 

теоретичним та практично-прикладним проблемам, які виникають у зв’язку з 

кримінально-правовою оцінкою діянь, які заподіюють чи можуть заподіяти 

істотну шкоду і принаймні формально передбачені кримінальним законом. 
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Водночас, вивчення спецкурсів, про які йдеться, пов’язано з низкою 

труднощів, які виникають через те, що: 

- чинне законодавство, по суті, не містить положень, які б 

регламентували порядок застосування кримінально-правових норм, зокрема й 

щодо кваліфікації. На відміну від правил призначення покарання правила 

кваліфікації не закріплено в законі, вони існують лише як теоретичні 

положення чи звичаєві норми, вироблені практикою; 

- роз’яснення Верховного Суду України з питань кваліфікації окремих 

видів злочинів у багатьох випадках суперечливі; 

- у теорії кримінального права відповідні положення висвітлено 

неоднозначно, багато актуальних питань у спеціальній літературі взагалі не 

розглянуто; 

- навчальний процес у цій частині не забезпечено підручниками чи 

навчальними посібниками, курсанти приречені вести пошук матеріалу в 

багатьох розрізнених і неузгоджених між собою статтях, текстах виступів на 

конференціях, фрагментах монографій. 

До того ж, у теорії та на практиці до останнього часу було прийнято вести 

мову лише про кваліфікацію злочинів, інші ж аспекти кримінально-правової 

кваліфікації залишаються поза увагою правників. Одним із наслідків цього є 

фактичне збереження неодноразово засудженого обвинувального ухилу і в 

теоретичному дослідженні, і в практичній діяльності, інакше кажучи, діяв, а 

почасти і продовжує діяти підхід, згідно з яким будь-яке діяння, яке оцінювали 

з позицій кримінального закону, апріорі вважали злочином. 

Спеціальний курс „Теоретичні основи кваліфікації злочинів‖ має своїм 

завданням сформувати у курсантів глибокі теоретичні і практичні знання щодо 

використання їх у професійній діяльності співробітників органів внутрішніх 

справ та інших судових і правоохоронних органів. 

Курс завершує вивчення матеріального кримінального права України і 

покликаний забезпечити узагальнення, поглиблення і розширення знань 

курсантів із Загальної та Особливої частин кримінального права, привити їм 

самостійні навички кваліфікації злочинів, підготувати до практичного 

застосування кримінального законодавства. 

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у курсантів поважного 

ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу 

захисту людини, її прав та свобод, проголошених Конституцією України, 

інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. 

В умовах дії нового Кримінального кодексу України зазначений 

спеціальний курс покликаний також поєднати знання курсантів, одержані за час 

попереднього навчання, з новими законодавчими положеннями. 

Метою спеціального курсу є: 1) поглиблене знання законодавчих та 

теоретичних проблем, пов'язаних з теорією кваліфікації злочинів, кваліфікації 

попередньої злочинної діяльності, множинності злочинів, злочинів, вчинених у 

співучасті; 2) детальне вивчення роз'яснень Пленуму Верховного Суду України 

з вказаних проблем та судової практики; 3) вміння тлумачення кримінального 
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закону та положень постанов Пленуму Верховного Суду України; 4) 

вироблення вміння правильної кваліфікації та відмежування злочинів. 

 

1. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ЮРИДИЧНІЙ ПОМИЛЦІ 

 

Загалом в теорії кримінального права виділяють два види помилок: 

юридичну та фактичну. 

Фактична помилка в кримінальному праві- це неправильне уявлення 

особи про об'єктивні ознаки вчиненого злочину, тобто фактичні обставини 

вчиненого діяння. 

Юридична помилка в кримінальному праві-це неправильне уявлення особи 

про правову сутність або правові наслідки вчиненого діяння. Помиляється не 

суб'єкт офіційної кваліфікації (дізнавач, слідчий, прокурор або суддя), а саме 

винна особа, що скоїла певне діяння. 

Зважаючи на це, слід розмежовувати терміни "кваліфікація злочину при 

помилках в кримінальному праві" та "кримінально-правова помилка у 

кваліфікації злочинів". 

Кримінально-правова помилка у кваліфікації злочинів -це вид помилки в 

кримінально-правовій кваліфікації, що є наслідком ненавмисних дій 

працівників правозастосовних органів і полягає в інкримінуванні особі статей 

кримінального закону, вимоги яких вона насправді не порушувала, або ж, 

навпаки, в незастосуванні статей, які передбачають фактично вчинене нею 

діяння, що зафіксовано у винесених пізніше процесуальних документах. 

Надалі розглянемо один з видів саме помилок у кримінальному праві - 

юридичну помилку. У кримінально-правовій теорії такий вид помилки іноді 

називають "помилкою в праві". Зазвичай, виділяють три види юридичних 

помилок: помилка в злочинності діяння, помилка в кваліфікації злочину, 

помилка у виді та розмірі покарання. Така позиція має право на існування, але 

вважаємо за доцільне виділити чотири види таких помилок, беручи до уваги те, 

що помилка в злочинності діяння поділяється на два підвиди, які мають 

самостійне кримінально-правове значення. 

1. Помилка особи в злочинності власного діяння та його можливих 

наслідків. Так, особа вважає, що її дії злочинні 

й тягнуть кримінальну відповідальність, тоді як вони КК не передбачені. 

Наприклад, особа вважає, що порушення правил дорожнього руху, що призвело 

до заподіяння потерпілому легких тілесних ушкоджень, є злочином. Однак 

кримінально-правова заборона такого діяння відсутня й воно визнається 

адміністративним правопорушенням. Діяння, не передбачене кримінальним 

законом, не може тягнути кримінальної відповідальності, внаслідок відсутності 

протиправності як обов'язкової ознаки злочину. 

Тож при такій помилці особа не може бути притягнута до кримінальної 

відповідальності. 

2. Помилка особи в незлочинності власного діяння та його 

можливих наслідків. Така помилка наявна, коли особа 
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думає, що вчинене нею діяння не тягне кримінальної відповідальності, але КК 

України відносить таке діяння до злочинів. 

Так, В., захищаючи від нападу, перевищив межі необхідної оборони й 

убив нападника. Його дії були кваліфіковані як убивство при перевищенні меж 

необхідної оборони (ст. 118 КК України). Адвокат подав скаргу, вказуючи на 

неправильність кваліфікації, аргументуючи це тим, що В. вважав, що діяв у 

межах необхідної оборони й тому не повинен нести кримінальної 

відповідальності. 

Отже, незнання умов правомірності при необхідній обороні (ст 36 КК 

України) не виключило кримінальної відповідальності В. Більшість учених і 

практичних працівників це правило визнають непорушним. 

Отже, відповідно до ст. 68 Конституції України, "незнання законів не 

звільняє від юридичної відповідальності", в нашій ситуації це правило можна 

перефразувати "незнання положень кримінального законодавства не звільняє 

особу від кримінальної відповідальності". 

Та можливі ситуації, коли особа, що порушила кримінально-правову 

заборону, не тільки не знала про неї, але й не могла знати в тих умовах, у яких 

вона перебувала на момент порушення цієї заборони (скажімо, була в 

закордонному відрядженні чи була важко хворою). У таких випадках 

кримінальна відповідальність повинна виключатися унаслідок відсутності вини. 

3. Помилка винної особи в кваліфікації вчиненого злочину. 

Так, особа вчиняє крадіжку майна з магазину та вважає, що його дії 

охоплюються ч. З ст. 185 КК України (вчинення крадіжки шляхом проникнення 

в приміщення), але слідчий кваліфікує його дії як крадіжку, вчинену у великих 

розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України). Така помилка особи, зазвичай, не впливає на 

кваліфікацію і тягне кримінальну відповідальність особи. 

Хоча може бути й інша ситуація: до особи звертається товариш, який 

просить сховати його від працівників міліції, бо останнього розшукують за 

вбивство. Під час обшуку в будинку винну особу у вбивстві затримують. Особа, 

що сховала свого товариша зізнається, що його приховала (приховала саме 

вбивцю), тобто вчинила злочин, передбачений ст. 396 КК України. Та під час 

досудового слідства було встановлено, що товариш вчинив убивство, 

передбачене ст. 116 КК України "Умисне вбивство, вчинене в стані сильного 

душевного хвилювання", тобто злочин середньої тяжкості. Беручи це до уваги, 

особа, котра приховала злочинця, не може бути притягнута до кримінальної 

відповідальності за ст. 396 КК України. У такій ситуації помилка в кваліфікації 

не тягне взагалі кримінальної відповідальності. 

Це пов'язане з тим, що така помилка в більшій мірі належить до помилки 

в злочинності діяння, що, як було зазначено, не тягне кримінальної 

відповідальності особи. 

4. Помилка у виді чи розмірі покарання. 

Така помилка не впливає на відповідальність, тому що вид і розмір 

покарання перебувають за межами суб'єктивної сторони. 

Наприклад, особа ухиляється від сплати податків на суму 150 тис. грн. 

(станом на 1 січня 2005 р.) і вважає, що за такі діяння може бути призначено 
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покарання у виді позбавлення волі. Згідно з ч. 1 ст. 212 КК України, таке діяння 

карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян (цікаво, шр максимальний розмір штрафу становить 8 тис. 500 грн.)
 

або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років. Тож уявлення особи про вид покарання за суспільно 

небезпечне діяння не впливає як на кваліфікацію злочину, так і на призначення 

саме покарання, передбаченого санкцією ч. 1 ст. 212 КК України. 

Отже, юридична помилка особи, що вчинила злочин, зазвичай (окрім 

помилки особи у злочинності діяння), не впливає на кримінальну 

відповідальність, тобто ні на кваліфікацію, ні на розмір і вид визначеного судом 

покарання. 

 

ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Юридична помилка особи, що вчинила злочин, зазвичай (окрім помилки 

особи у злочинності діяння), не впливає на кримінальну відповідальність, тобто 

ні на кваліфікацію, ні на розмір і вид визначеного судом покарання. 

 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОМИЛЦІ В ОБЄКТІ ТА ПРЕДМЕТІ  
 

У теорії кримінального права, переважно, виділяють такі види фактичних 

помилок, помилка в ознаках об'єкта злочину (помилка в суспільних відносинах, 

помилка в предметі злочину, помилка в потерпілому від злочину); помилка в 

ознаках об'єктивної сторони злочину (помилка в засобах вчинення злочину, 

помилка в розвитку причинового зв'язку, помилка в суспільно небезпечних 

наслідках, помилка при "відхиленні в дії"). 

Спочатку розглянемо правила кваліфікації діянь при помилці в об'єкті та 

предметі. Вчиняючи злочин, особа може помилятися в характері суспільних 

відносин або в предметі злочину чи в потерпілому, завдаючи шкоди іншому 

об'єктові або справляючи злочинний вплив на інший предмет чи потерпілого. 

Пропонуємо класифікувати помилку в об'єкті на такі види: 

 помилка в суспільних відносинах, тобто безпосередньо в об'єкті 

злочину; 

 помилка в предметі злочину; 

 помилка в потерпілому від злочину. 

Така класифікація випливає з конструкції об'єкта злочину як елемента 

складу злочину. Усі ці види помилок пов'язані між собою. Тож цілком 

імовірними є варіанти, коли помилка в суспільних відносинах і помилка в 

предметі злочину чи помилка в потерпілому від злочину збігаються. Беручи до 

уваги формулювання питань, викладених в плані, розглянемо спочатку помилку 

в об'єктові та предметові злочину. 

Помилка в суспільних відносинах, тобто безпосередньо в об'єктові 

злочину, поділяється, на думку М. Коржанського, на помилку в родовому, 

видовому та безпосередньому об'єктах. Вважаємо, що цю класифікацію можна 

взяти за основу, але при цьому варто виключити помилку у видовому об'єктові, 

зважаючи на спірність цього об'єкта в теорії кримінального права. 
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При помилці в родовому об'єктові: 

1) скоєне кваліфікується як замах на заподіяння шкоди об'єктові стосовно 

якого був спрямований умисел. 

Наприклад, згідно з п. 9 постанови ПВСУ № 5 від 26 квітня 2002 р. "Про 

судову практику у справах про хабарництво", якщо одна особа передає 

службовій особі хабар (намагаючись завдати шкоду відносинам у сфері 

службової діяльності), та при цьому остання не мала наміру вчиняти (або не 

вчиняти) діяння з використанням наданої їй влади й покладених відповідних 

обов'язків, то дії особи, котра передала гроші та цінності, належить 

розцінювати як замах на давання хабара та кваліфікувати за ст. 15 та 

відповідною частиною ст. 369 КК України; 

2) якщо обстановка вчинення злочину не давала можливості визначити 

родову належність об'єкта посягання, то скоєне кваліфікується як закінчений 

злочин - посягання на той об'єкт, якому фактично заподіяно шкоду. 

Так, винна особа ґвалтує малолітню особу, помиляючись щодо віку 

особи, вважаючи, що особа є неповнолітньою, хоча при цьому допускає 

можливість, що особі й не виповнилося 14 років, тобто її дії охоплюється як ч. 

З, так і ч. 4 ст. 152 КК України. Особа не могла чітко для себе визначити, якому 

об'єктові вона завдасть шкоди: статевій свободі чи статевій недоторканості, 

тому скоєне кваліфікується як посягання на той об'єкт, якому фактично 

заподіяно шкоду (статевій недоторканості), за ч. 4 ст. 152 КК України. 

3) якщо виникає помилка в потерпілому як різновид помилки в 

родовому об'єктові, скоєне кваліфікується за сукупністю: як замах на 

заподіяння шкоди об'єктові, стосовно якого був спрямований злочин, та 

закінчений злочин - посягання на той об'єкт, якому фактично заподіяно шкоду. 

Помилка в безпосередньому об'єкті поділяється на два підвиди. 

• помилка в основному безпосередньому об'єкті. У такій ситуації особа 

бажає завдати шкоду одному основному безпосередньому об'єктові, але 

реально завдає іншому тотожному основному безпосередньому об'єкту. 

Наприклад, особа прагне вбити П., але помиляється й убиває Р Дії особи 

кваліфікуються за ч. 1 ст. 115 КК України. Отже, така помилка на кваліфікацію 

не впливає, бо життя кожної людини перебуває під однаковою кримінально-

правовою охороною; 

• помилка в додатковому безпосередньому об'єкті. Це може відбуватися 

коли особа, завдаючи шкоди основному безпосередньому об'єктові, бажає 

завдати шкоди обов'язковому додатковому об'єкту, але завдає шкоду 

факультативному додатковому об'єктові. В таких випадках необхідно 

керуватися правилами кваліфікації конкуренції кримінально-правових норм або 

множинності злочинів. 

Скажімо, якщо особа, здійснюючи напад на потерпілого з метою 

заволодіти чужим майном, застосовує насилля (при цьому його умислом 

охоплюється лише завдання шкоди здоров'ю), внаслідок якого настає смерть 

потерпілого (ставлення до цього наслідку необережне), дії особи слід 

кваліфікувати за ч. 1 ст. 187 і ч. 1 ст/119 КК України. У зазначеній ситуації 

обов'язковий додатковий об'єкт розбою є здоров'я особи, якому винний прагне 
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завдати шкоди, але завдає фактично факультативному додатковому об'єктові - 

життю особи. Такі наслідки не охоплюються розбоєм і тому потребують 

кваліфікації за сукупністю злочинів. 

Далі розглянемо помилку в предметі злочину. 

Помилка в предметі має такі види: 

1) помилка в предметі в межах однорідного посягання. 

Згадаймо хоча б ситуацію у відомому художньому фільмі 

"Бережись автомобіля", коли Юрій Дєточкін викрадає автомобіль, який 

вважає належним хабарникові, але потім з'ясовується, що він є власністю іншої 

особи. Така помилка на кваліфікацію не впливає. Це може мати значення при 

викраденні предмета злочину (наприклад, при крадіжці), якщо завдається більш 

значна шкода, але це вже помилка в наслідках злочину, що розглядатиметься 

далі; 

2) помилка в предметі в межах різнорідного посягання. 

Наприклад, особа викрадає крейду, але вважає, що це наркотичні засоби. 

Дії особи слід кваліфікувати як замах на викрадення наркотичних засобів (ч. 2 

ст. 15, ст. 308 КК України). 

Так само до подібних ситуацій ставиться й судова практика. Згідно з п. 4 

постанови ПВСУ № 4 від 26 квітня 2002 р. "Про судову практику в справах про 

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів", дії особи, що як нібито наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги чи прекурсори умисно збуває будь-які інші засоби або 

речовини з метою заволодіти грішми чи майном, потрібно кваліфікувати як 

шахрайство, а за наявності до того підстав -і як підбурювання до замаху на 

незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів, дії ж покупця - як замах на вчинення злочинів, передбачених 

статтями 307, 309 або ст. 311 КК України. 

Отже, дії особи слід кваліфікувати як замах на злочин, який прагнула 

вчинити особа; 

3) помилка на відсутній предмет. Приміром, особа проникає до магазину 

для викрадення грошей, але їх було здано в банк і тому особа не змогла 

реалізувати свій умисел. Такі дії кваліфікуються як замах на злочин, який 

прагнула вчинити особа. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Кваліфікація при помилці в об'єкті: 

1) скоєне кваліфікується як замах на заподіяння шкоди об'єктові стосовно 

якого був спрямований умисел. 

2) якщо обстановка вчинення злочину не давала можливості визначити 

родову належність об'єкта посягання, то скоєне кваліфікується як закінчений 

злочин - посягання на той об'єкт, якому фактично заподіяно шкоду. 

3) якщо виникає помилка в потерпілому як різновид помилки в 

родовому об'єктові, скоєне кваліфікується за сукупністю: як замах на 

заподіяння шкоди об'єктові, стосовно якого був спрямований злочин, та 

закінчений злочин - посягання на той об'єкт, якому фактично заподіяно шкоду. 



213 

Кваліфікація при помилці в предметі: 

1) помилка в предметі в межах однорідного посягання. 

Така помилка на кваліфікацію не впливає. Це може мати значення при 

викраденні предмета злочину (наприклад, при крадіжці), якщо завдається більш 

значна шкода, але це вже помилка в наслідках злочину, що розглядатиметься 

далі; 

2) помилка в предметі в межах різнорідного посягання. Дії особи слід 

кваліфікувати як замах на злочин, який прагнула вчинити особа; 

3) помилка на відсутній предмет. Такі дії кваліфікуються як замах на 

злочин, який прагнула вчинити особа. 

 

3. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОМИЛЦІ В ПОТЕРПІЛОМУ  
 

Помилка в потерпілому полягає в тому, що суб'єкт, бажаючи заподіяти 

шкоду одній особі, у результаті помилки заподіює шкоду іншій особі. Так, 

винна особа з метою помститися знайомому вбиває, як вона вважає, знайомого. 

Беручи до уваги те, що злочин стався вночі, злочинець помилився й убив зовсім 

іншу особу, а не свого знайомого. 

Така помилка не впливає на кваліфікацію, тому що не стосується 

обставин, які були ознаками складу злочину. Винний посягав на життя людини 

і свій умисел реалізував. Дії в такому разі кваліфікуються як закінчений злочин 

- убивство (ч. 1 ст. 115 КК України). 

Однак у деяких випадках помилка в особі потерпілого водночас 

виявляється і помилкою в родовому об'єкті. Наприклад, посягаючи на життя 

державного діяча, суб'єкт помилково вбив громадянина, що не мав жодного 

стосунку до цього державного діяча. У такому разі замість посягання на 

безпеку держави в політичній сфері (у сфері здійснення вищої державної влади, 

що забезпечує її нормальне функціонування) (ст. 112 КК України) було вчинено 

посягання на життя (ст. 115 КК України). 

Вчинене в таких випадках слід кваліфікувати за спрямованістю умислу як 

замах на злочин, який мав намір вчинити винний (ст. 112 КК України - 

посягання на життя державного чи громадського діяча охоплює, як відомо, 

замах і вбивство), і вбивство людини (ч. 1 ст. 115 КК України). З такою 

позицією в теорії кримінального права погоджуються не всі. Так, Н. Семернева 

вважає, що такі дії слід кваліфікувати лише як замах на життя державного 

діяча. Аналогічного положення дотримується професор М. Коржанський, 

котрий вважає, якщо допущено помилки в родовому об'єкті посягання, злочин 

кваліфікується як замах на заподіяння шкоди тому об'єктові, який охоплювався 

умислом винної особи. Тож йому видається неприйнятною позиція Л. 

Андреєвої, яка пропонує такі дії кваліфікувати за сукупністю злочинів. 

Відповідь на запитання: "Якої позиції слід дотримуватися?", можна 

знайти в попередніх положеннях праці М. Коржанського, в яких він зазначає, 

що винна особа, помиляючись, не бере до уваги особливих ознак потерпілого, 

тож її діяння слід кваліфікувати за загальною нормою. Тож мається на увазі 

дещо інша ситуація: винна особа вбиває, наприклад, працівника 
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правоохоронного органу, не усвідомлюючи, що особа має такий статус, тобто її 

дії охоплюються лише ч. 1 ст. 115 КК України. При цьому потрібно згадати п. 6 

постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 2003 р. "Про судову практику в справах про 

злочини проти життя та здоров'я особи", за котрою під убивством малолітньої 

дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) слід розуміти умисне позбавлення життя 

особи, якій не виповнилося 14 років. Ця кваліфікуюча ознака наявна тоді, коли 

винний достовірно знав, що потерпілий є малолітнім або припускав це чи за 

обставинами справи повинен був і міг це усвідомлювати. Тож, якщо осо^а цей 

факт не усвідомлювала її дії слід кваліфікувати як просте вбивство -ч. 1 ст. 115 

КК України. А якщо згадати помилку в родовому об'єкті, то вона 

кваліфікується не завжди як помилка в потерпілому. 

Отже, якщо виникає помилка в потерпілому як різновид помилки в 

родовому об'єкті, дії винної особи слід кваліфікувати за спрямованістю умислу 

як замах на злочин, який особа прагнула вчинити, та як закінчений злочин, що 

його особа насправді вчинила. 

Так само вирішується питання й у випадках, коли посягання зумовлене 

певним станом потерпілого, наприклад, вагітністю, безпорадним станом тощо 

(які винна особа усвідомлює), якщо визначення цієї обставини впливає на 

кваліфікацію. Так, П., бажаючи убити свою вагітну дружину, вбив помилково 

сторонню жінку, що у стані вагітності не перебувала. Його дії, на перший 

погляд, містять лише склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 115 КК України. 

Проте, зважаючи на спрямованість умислу, вони були правильно кваліфіковані 

за ч. 2 ст. 15 і п. 2 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 115 КК України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАНЯ  

Помилка в потерпілому полягає в тому, що суб'єкт, бажаючи заподіяти 

шкоду одній особі, у результаті помилки заподіює шкоду іншій особі. 

Отже, якщо виникає помилка в потерпілому як різновид помилки в 

родовому об'єкті, дії винної особи слід кваліфікувати за спрямованістю умислу 

як замах на злочин, який особа прагнула вчинити, та як закінчений злочин, що 

його особа насправді вчинила. 

 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗАМАХУ З НЕПРИДАТНИМИ ЗАСОБАМИ  

 

Замах з непридатними засобами (може бути як закінченим, так і 

незакінченим) наявний тоді, коли винний застосовує помилково або через 

незнання такі засоби, за допомогою яких через їхні об'єктивні властивості 

неможливо вчинити злочинне діяння. При цьому засоби можуть бути як 

абсолютно, так і відносно непридатними для спричинення шкоди. 

Можна виділити два підвиди помилок вчинення злочину з непридатними 

засобами: 

1) вчинення злочину з абсолютно непридатними засобами. Абсолютно 

непридатними вважаються засоби, використання котрих за будь-яких умов 

(обставин) не може призвести до закінчення злочину, зокрема, до настання 



215 

суспільно небезпечних наслідків (наприклад, спроба отруїти людину водою, 

зібраною на кладовищі, хоча особа помилково вважає її отрутою). 

При цьому особа через свою повну неосвіченість не розуміє, що ці засоби 

не можуть завдати шкоди іншій особі чи використовує забобонні засоби 

(ворожба, закляття) й тому вона не може бути притягнута до кримінальної 

відповідальності; 2) вчинення злочину з відносно непридатними засобами. 

Відносно непридатні - це ті засоби, що лише за певних конкретних обставин не 

можуть привести до виконання задуманого (приміром, спроба вчинити 

вбивство з вогнепальної зброї (автомата), що виявилася несправною 

(зіпсованою)). 

Так, згідно з п. 9 постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 2003 р. "Про судову 

практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи", в разі, коли 

винний, позбавляючи життя особу, помилково вважав, що робить це таким 

способом, який є небезпечним для життя потерпілого й інших людей, в той час, 

як він фактично небезпечним не був, вчинене належить кваліфікувати як замах 

на вчинення злочину передбаченого п. 5 ч.2ст. 115 КК України. 

Наприклад, особа, підкладаючи вибухівку в літак, вважає, що загине його 

дружина, але при цьому усвідомлює реальну можливість загибелі й сторонніх 

осіб. При цьому вибухівка повинна була спрацювати від дзвінка на мобільний 

телефон, приєднаний до вибухівки. Та внаслідок розрядки батареї мобільний 

телефон не спрацював і вибух не стався. Дії особи слід кваліфікувати як замах 

на умисне вбивство за ч. 2 ст. 15 і п. 5 ч. 2 ст 115 КК України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Замах з непридатними засобами (може бути як закінченим, так і 

незакінченим) наявний тоді, коли винний застосовує помилково або через 

незнання такі засоби, за допомогою яких через їхні об'єктивні властивості 

неможливо вчинити злочинне діяння. 

Отже, в таких ситуаціях дії особи слід кваліфікувати як замах на злочин, 

який вона прагнула вчинити. 

 

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОМИЛЦІ В РОЗВИТКУ ПРИЧИННОГО 

ЗВ'ЯЗКУ 

 

Під помилкою в розвитку причинового зв'язку слід розуміти неправильне 

уявлення винної особи про дійсний розвиток причинового зв'язку між 

суспільно небезпечним діянням і злочинними наслідками. 

Під час кваліфікації злочинів не завжди звертається увага на причиновий 

зв'язок. Так, згідно з п. 22 постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 2003 р. "Про 

судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи", при 

кваліфікації діяння як умисного вбивства, тривалість часу, що минув з моменту 

заподіяння ушкоджень до настання смерті потерпілого, для кваліфікації такого 

злочину як умисне вбивство значення не має. Тож органам досудового слідства 

та суду необхідно звертати увагу на наявність саме причинового зв'язку між 

діянням і наслідками (смертю потерпілої особи), а не зважати на час настання 
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смерті. Та на практиці це положення часто порушується: якщо смерть настала 

через певний проміжок часу й недостатньо інших доказів умислу винної особи 

(особливо, коли злочинця не виявлено), дії особи кваліфікуються за ч. 2 ст. 121 

КК України. 

Для вирішення питання про вину особи має значення не тільки діяльність 

правоохоронних органів і суду зі з'ясування причинового зв'язку, але й 

уявлення винної особи про характер причинового зв'язку. Звісно, що при 

кримінально-правовій оцінці діяння не можна вимагати від суб'єкта кваліфікації 

повного доведення усвідомлення винною особою причинового зв'язку в усіх 

аспектах. Достатньо того, що винна особа усвідомлює розвиток причинового 

зв'язку в загальних рисах. 

Тож помилка особи саме в деталях розвитку причинового зв'язку на 

кваліфікацію не впливає. Скажімо, якщо особа, бажаючи вбити конкретну 

людину, підкладає вибухівку в автомобіль і вважає, що смерть настане від 

вибуху, а потерпілий помирає від того, що його під час вибуху викинуло з 

автомобіля й він отримав забій головного мозку від удару об стовбур дерева, то 

така невідповідність передбачуваного й реального розвитку причинового 

зв'язку не виключає умислу на вбивство та відповідальність настає саме за 

вбивство, тому що винний, загалом, не помилявся щодо настання смерті від 

вибуху й усвідомлював, що смерть настане через уплив вибухової хвилі на тіло 

потерпілого. 

Помилка особи в загальних рисах причинового зв'язку впливає на 

кваліфікацію злочину (на визначення форми вини, стадії вчинення злочину та 

відповідальності). Адже помилка в таких загальних рисах причинового зв'язку 

виключає відповідальність особи за ті бажані чи передбачувані злочинні 

наслідки, якщо при цьому стається суттєва розбіжність між тим, яким чином 

повинні були настати наслідки, та фактичним розвитком причинового зв'язку. 

У судовій практиці іноді трапляються помилки при визначенні саме 

помилки особи в загальних рисах причинового зв'язку (найчастіше в справах 

про злочини проти життя та здоров'я особи й у злочинах проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту). Розглянемо один з типових прикладів помилки 

суб'єктів офіційної кваліфікації при визначенні саме помилки особи в загальних 

рисах причинового зв'язку. 

Так, вироком суду м. Нетішина Хмельницької області від 11 червня 2001 

р. П. засуджено за ч. 2 ст. 215 КК України 1960 р. до трьох років шести місяців 

позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами 

строком на п'ять років, за ч. 2 ст. 111 КК України 1960 р. - до одного року 

шести місяців позбавлення волі. У касаційному порядку справа не 

розглядалася. 

П. засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху - завідоме 

залишення без допомоги осіб, які перебували в небезпечному для життя 

становищі. Згідно з вироком, 8 листопада 1999 р. близько 24 год П., який мав 

водійський стаж менший за два роки, керуючи автомобілем "Москвич" і 

рухаючись автодорогою зі швидкістю понад 70 км/год, порушив вимоги 

пунктів 12.1, 12.2, 12.3, пп. "6" п. 12.6 Правил дорожнього руху, внаслідок чого 
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автомобіль з'їхав у кювет і вдарився об дерево. При цьому пасажирці Т. було 

заподіяно тілесні ушкодження, через які вона 14 листопада 1999 р. померла в 

лікарні, а пасажирці С. - тілесні ушкодження середньої тяжкості. Поставивши 

потерпілих у небезпечне для їхнього життя становище, П. залишив їх в 

автомобілі, з місця події втік і виїхав до м. Києва. 

Перевіривши матеріали справи й обговоривши аргументи касаційної 

скарги П. на думку якого вирок суду є необґрунтованим, колегія суддів Судової 

палати у кримінальних справах Верховного Суду України у своїй ухвалі від 26 

березня 2002 р. визнала, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню. 

Вина П. у вчиненні передбаченого ч. 2 ст. 215 КК України   1960 р.  

злочину,  за який його засуджено, підтверджена доказами, зібраними 

відповідно до вимог КПК України. Його злочинні дії в цій частині 

кваліфіковано правильно. Водночас, оскільки КК України 2001 р. покарання за 

такий злочин пом'якшено, то вирок щодо П.  в цій частині  належить привести у 

відповідність із цим законом,  перекваліфікувавши дії засудженого з ч. 2 ст. 215 

КК України 1960 р. на ч. 2 ст. 286 КК України 2001  р. Колегія суддів також 

вважає, що суд помилково кваліфікував дії П. за ч. 2 ст. 111 КК України 1960  р.  

Зазначеною нормою передбачено  відповідальність за завідоме залишення без 

допомоги особи, що перебуває в небезпечному для життя становищі та 

позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, якщо це спричинило 

смерть такої особи чи інші тяжкі наслідки. Отже, обов'язковою ознакою 

об'єктивної  сторони  цього злочину є причиновий зв'язок між залишенням у 

небезпеці та настанням смерті потерпілої особи чи іншими тяжкими 

наслідками. Проте, як видно з висновку судово-медичної експертизи, смерть Т. 

настала не у зв'язку з тим, що П. залишив її в небезпечному для життя 

становищі, а внаслідок одержання нею під час ДТП тяжкого тілесного 

ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. 

За таких обставин, коли П., поставивши потерпілих у небезпечне для 

життя становище, завідомо залишив їх без допомоги, а смерть Т.  настала не від 

цього, а у зв'язку з ДТП, його дії слід було кваліфікувати за ч. 1, а не ч. 2 ст. 111 

КК України 1960 р. 

З огляду на наведене вище, колегія Суддів судової палати у кримінальних 

справах Верховного Суду України касаційну скаргу П. задовольнила частково й 

вирок суду м. Нетішина Хмельницької області від 11 червня 2001 р. змінила: в 

частині засудження П. за ч. 2 ст. 215 КК України 1960 р. привела вирок у 

відповідність з КК України 2001 р., перекваліфікувавши його дії на ч. 2 ст. 286 

КК України 2001 р., і призначила йому за цим законом три роки шість місяців 

позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами 

строком на три роки; перекваліфікувала дії П. з ч. 2 ст. 111 КК України 1960 р. 

на ч. 1 зазначеної статті та призначила йому за цим законом один рік виправних 

робіт зі стягненням у дохід держави 20 % від заробітку. 

У розглянутій ситуації винна особа помилилась у загальних рисах 

причинового зв'язку, тобто П., поставивши потерпілих у небезпечне для життя 

становище, завідомо залишив їх без допомоги, передбачав, що смерть 

потерпілих можлива за таких обставин, але смерть Т. настала не від залишення 
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в небезпеці, а у зв'язку з ДТП. Тож така помилка в загальних рисах 

причинового зв'язку не тягне кримінальної відповідальності за ті наслідки, що 

вже поставлені у вину особі. 

Якщо особа робить постріл у потерпілого з метою вбивства, але тільки 

важко ранить його, а потерпілий помирає внаслідок помилки лікарів під час 

проведення операції, то така помилка в розвитку причинового зв'язку суттєво 

впливає на кваліфікацію. Винній особі не можна поставити у вину смерть 

потерпілого, бо в розвиток причинового зв'язку втрутились інші обставини, що 

не залежали від волі винної особи. Тож такі дії винної особи слід кваліфікувати 

як замах на вбивство. 

 

ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ  

Отже, все викладене вище дає підстави виділити такі правила кваліфікації 

при помилці в розвитку причинового зв'язку: 

 помилка особи в деталях розвитку причинового зв'язку на 

кваліфікацію не впливає;  

 помилка особи в загальних рисах причинового зв'язку впливає на 

кваліфікацію злочину  

 

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОМИЛЦІ В СУСПІЛЬНО 

НЕБЕЗПЕЧНИХ НАСЛІДКАХ  

 

Помилка щодо ознак, які характеризують об'єктивну сторону може 

полягати в помилці щодо кількісної чи якісної характеристики суспільно 

небезпечних наслідків. 

Помилка особи щодо кількісної характеристики наслідків на 

кваліфікацію вчиненого не впливає, якщо ця помилка не виходить за 

встановлені законодавцем межі при вчиненні певного злочину. Так, у примітці 

до ст 185 КК України встановлений великий розмір матеріальної шкоди - якщо 

вона в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. Тож розмір шкоди, що перевищує цю суму, але не більший за 600 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (особливо великий розмір), 

розглядається як великий розмір і на кваліфікацію не впливає. 

Якщо особа бажала завдати більш тяжкої шкоди, але збитки, що настали, 

є менш тяжкими, то діяння особи слід розглядати як замах на завдання більш 

тяжкої шкоди. Коли умисел винного був спрямований на завдання шкоди в 

особливо великому розмірі, а він фактично виявився меншим, вчинене повинне 

кваліфікуватися як замах на викрадення в особливо великому розмірі, тому що 

здійснити це винний не зміг з причин, які не залежать від його волі. 

Помилка в якісній характеристиці наслідків, тобто помилка в характері 

шкоди, може полягати в непередбаченні шкоди, що фактично настала, й, 

навпаки, в передбаченні шкоди, яка не настала. 

У першому випадку виключається відповідальність за умисний злочин, 

але можлива відповідальність за необережне заподіяння шкоди, якщо особа 

повинна та могла його передбачити. Так, мисливець Н. зробив постріл у кущі 
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(на звук) під час полювання, при цьому чітко не бачив, що там було, вважаючи, 

що це рухається кабан. Виявилося, що в кущах перебував інший мисливець, 

який загинув унаслідок цього пострілу. Н., звичайно, не передбачав такого 

наслідку, хоча повинен і міг це передбачити, зважаючи на спеціальні правила 

поводження з вогнепальною зброєю та загальні правила полювання. 

Тож його дії були правильно кваліфіковані як убивство через 

необережність (ч. 1 ст. 119 КК України). 

У другому випадку відповідальність може настати за замах на злочин 

(при наявності прямого умислу). Наприклад, пошкодивши гальма на 

автомобілі, винна особа бажала смерті потерпілого (власника транспортного 

засобу). Унаслідок ДТП водій отримав тяжкі тілесні ушкодження. Дії винної 

особи слід кваліфікувати як замах на умисне вбивство (ч.1 ст. 115 КК України). 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ  

Помилка щодо ознак, які характеризують об'єктивну сторону може 

полягати в помилці щодо кількісної чи якісної характеристики суспільно 

небезпечних наслідків. 

Помилка в суспільно небезпечних наслідках може як тягнути 

відповідальність, так і не призводити до неї. 

 

7. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСЯГАННЯ ПРИ «ВІДХИЛЕННІ ДІЇ»  
 

Кваліфікація залежить від того, чи на тотожні (рівноцінні) об'єкти було 

спрямовано злочинне посягання, чи ці об'єкти є різнорідними. 

Якщо відповідальність за бажану та реально заподіяну шкоду 

передбачена однією й тією ж нормою Особливої частини КК, тобто якщо 

об'єкти збігаються, то скоєне кваліфікується за фактичними наслідками, 

оскільки закінчений злочин охоплює замах на злочин. Така кваліфікація 

можлива за умови, що вина щодо "відхиленої дії" також умисна. 

Так, якщо особа стріляє з автомата в конкретну особу, що перебуває в 

натовпі та при цьому вбиває сторонню особу-її дії кваліфікуються лише за п. 5 

ч. 2 ст. 115 КК України. Додатково кваліфікувати його дії як замах на вбивство 

за ч. 2 ст. 15 та п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України не потрібно, бо закінчений злочин 

(убивство) охоплює замах на злочин (замах на вбивство). При цьому ставлення 

до бажаної смерті конкретного потерпілого полягає у формі прямого умислу, а 

до фактичної смерті сторонньої особи - у формі непрямого умислу. 

У ситуації, коли відповідальність за бажану та реально заподіяну шкоду 

передбачена різними нормами Особливої частини КК, тобто коли об'єкти 

посягання не є тотожними, скоєне кваліфікується за сукупністю: як замах на 

бажаний результат і закінчений фактично виконаний злочин. 

Частково це правило реалізовано в п. 9 постанови ПВСУ № 2 від 7 лютого 

2003 р. "Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я 

особи". Так, згідно з вказаним пунктом, якщо при умисному вбивстві, 

вчиненому небезпечним для життя багатьох осіб способом, позбавлено життя й 

іншу особу (інших осіб), злочин кваліфікується за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 КК 
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України, а якщо заподіяно шкоду її (їхньому) здоров'ю, - за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК 

України та відповідними статтями КК України, що передбачають 

відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень. Отож при 

посяганні на життя однієї особи також завдається шкода здоров'ю іншої особи. 

Якщо смерть потерпілого не настала, а іншій особі завдано тяжкі тілесні 

ушкодження, дії винної особи слід кваліфікувати як замах на вбивство й умисне 

тяжке тілесне ушкодження. 

 

ВИСНОВКИ ДО СЬОМОГО ПИТАННЯ  

Якщо відповідальність за бажану та реально заподіяну шкоду 

передбачена однією й тією ж нормою Особливої частини КК, тобто якщо 

об'єкти збігаються, то скоєне кваліфікується за фактичними наслідками, 

оскільки закінчений злочин охоплює замах на злочин. Така кваліфікація 

можлива за умови, що вина щодо "відхиленої дії" також умисна. 

У ситуації, коли відповідальність за бажану та реально заподіяну шкоду 

передбачена різними нормами Особливої частини КК, тобто коли об'єкти 

посягання не є тотожними, скоєне кваліфікується за сукупністю: як замах на 

бажаний результат і закінчений фактично виконаний злочин. 

 

ВИСНОВОК З ТЕМИ:  

Юридична помилка особи, що вчинила злочин, зазвичай (окрім помилки 

особи у злочинності діяння), не впливає на кримінальну відповідальність, тобто 

ні на кваліфікацію, ні на розмір і вид визначеного судом покарання. 

Кваліфікація при помилці в об'єкті: 

1) скоєне кваліфікується як замах на заподіяння шкоди об'єктові стосовно 

якого був спрямований умисел. 

2) якщо обстановка вчинення злочину не давала можливості визначити 

родову належність об'єкта посягання, то скоєне кваліфікується як закінчений 

злочин - посягання на той об'єкт, якому фактично заподіяно шкоду. 

3) якщо виникає помилка в потерпілому як різновид помилки в 

родовому об'єктові, скоєне кваліфікується за сукупністю: як замах на 

заподіяння шкоди об'єктові, стосовно якого був спрямований злочин, та 

закінчений злочин - посягання на той об'єкт, якому фактично заподіяно шкоду. 

Кваліфікація при помилці в предметі: 

1) помилка в предметі в межах однорідного посягання. 

Така помилка на кваліфікацію не впливає. Це може мати значення при 

викраденні предмета злочину (наприклад, при крадіжці), якщо завдається більш 

значна шкода, але це вже помилка в наслідках злочину, що розглядатиметься 

далі; 

2) помилка в предметі в межах різнорідного посягання. Дії особи слід 

кваліфікувати як замах на злочин, який прагнула вчинити особа; 

3) помилка на відсутній предмет. Такі дії кваліфікуються як замах на 

злочин, який прагнула вчинити особа. 

Помилка в потерпілому полягає в тому, що суб'єкт, бажаючи заподіяти 

шкоду одній особі, у результаті помилки заподіює шкоду іншій особі. 
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Отже, якщо виникає помилка в потерпілому як різновид помилки в 

родовому об'єкті, дії винної особи слід кваліфікувати за спрямованістю умислу 

як замах на злочин, який особа прагнула вчинити, та як закінчений злочин, що 

його особа насправді вчинила. 

Замах з непридатними засобами (може бути як закінченим, так і 

незакінченим) наявний тоді, коли винний застосовує помилково або через 

незнання такі засоби, за допомогою яких через їхні об'єктивні властивості 

неможливо вчинити злочинне діяння. 

Отже, в таких ситуаціях дії особи слід кваліфікувати як замах на злочин, 

який вона прагнула вчинити. 

Отже, все викладене вище дає підстави виділити такі правила кваліфікації 

при помилці в розвитку причинового зв'язку: 

 помилка особи в деталях розвитку причинового зв'язку на 

кваліфікацію не впливає;  

 помилка особи в загальних рисах причинового зв'язку впливає на 

кваліфікацію злочину  

Помилка щодо ознак, які характеризують об'єктивну сторону може 

полягати в помилці щодо кількісної чи якісної характеристики суспільно 

небезпечних наслідків. 

Помилка в суспільно небезпечних наслідках може як тягнути 

відповідальність, так і не призводити до неї. 

Якщо відповідальність за бажану та реально заподіяну шкоду 

передбачена однією й тією ж нормою Особливої частини КК, тобто якщо 

об'єкти збігаються, то скоєне кваліфікується за фактичними наслідками, 

оскільки закінчений злочин охоплює замах на злочин. Така кваліфікація 

можлива за умови, що вина щодо "відхиленої дії" також умисна. 

У ситуації, коли відповідальність за бажану та реально заподіяну шкоду 

передбачена різними нормами Особливої частини КК, тобто коли об'єкти 

посягання не є тотожними, скоєне кваліфікується за сукупністю: як замах на 

бажаний результат і закінчений фактично виконаний злочин. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:  

1. Визначте поняття та види помилок у кримінальному праві. 

2. Як розмежовувати кримінально-правові помилки при кваліфікації 

злочинів і помилки у кримінальному праві? 

3. Які є підвиди  юридичної помилки? 

4. Сформулюйте правила кваліфікації при юридичних помилках. 

5. Які ви знаєте види помилок в об'єкті? 

Як кваліфікується діяння при помилці в родовому об'єкті, якщо обста 
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ТЕМА № 11 РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В ПРОЦЕСІ 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Поняття і значення розмежування діянь під час їх кваліфікації. 

2. Розмежування окремих складів злочинів. 

3. Відмежування злочинів від інших правопорушень. 

Висновки. 

      Питання для самоконтролю 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Основна: 

1. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються 

матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним 

ККУ // ПГП. – 2002. – №10. – С.90-95. 

2. Брич Л.П. Закономірності розмежування складів злочинів // Життя і 

право. – 2004. – №7. – С.67-75. 

3. Брич Л.П. Поняття розмежування складів злочинів (термінологічний 

аспект) // Право і лінгвістика: Мат-ли наук.-практ. конф.: У 2-х ч., 18-21 вересня 

2003 р. – Сімферополь: Доля, 2003. – С.69-74. 

4. Гультай М. Деякі проблеми виправлення помилок, пов'язаних з 

кваліфікацією злочинів // Право України. – 2001. – №3. – С.72-78. 

5. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Атіка, 2002. 

6. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.: 

ЮРИСТЪ, 2001. – С.274 – 298. 

7. Марітчак Т. Причини помилок у кваліфікації злочинів: результати 

соціологічного дослідження // Право України. – 2001. – №7. – С.46-48. 

8. Миколенко О.М. Про деякі аспекти розмежування правопорушень // 

Вісн. ОІВС. – 2001. – №2. – С.54-57. 

9. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. 

посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 704 с. 

10. Навроцький В.О. Теоретичні пробеми кримінально-правової 

кваліфікації. – К., 1999. – 464с. 

11. Огороднік А. Оціночні поняття в структурі норм кримінального права 
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12. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и 
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– Вип.1. – С.171-176. 
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7. Медведев А.М. Разграничение преступлений и административных 

проступков // Советское государство и право. – 1990. – №6. – С.92-96. 

8. Шапченко С.Д. Оценочные признаки в составах конкретных 
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9. Юшков Ю. Квалификация преступлений, предусмотренных 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття поняття ы значення розмежування діянь під час 

їх кваліфікації, аспекти розмежування окремих складів злочинів, проблеми 

відмежування злочинів від інших правопорушень, та інших  невирішених і 

дискусійних проблем розмежування діянь під час кримінально-правової 

кваліфікації. 

 

ВСТУП 

Кримінально-правова кваліфікація передбачає встановлення того, який 

саме злочин вчинено, якою статтею (статтями) Особливої частини КК 

передбачена відповідальність за посягання. Констатація вказаних обставин 

водночас означає визнання того, що у скоєному немає ознак іншого злочину, що в 

даному випадку не повинна застосовуватися якась інша норма (норми) кримі-

нального закону, що діяння не становить собою адміністративний проступок чи 

інше правопорушення. Таким чином, кримінально-правова кваліфікація 

нерозривно пов'язана з розмежуванням злочинів, як фактів дійсності, 

правових норм та диспозицій статей закону, в яких виражені ці норми, складів 

злочинів, що становлять собою теоретичні моделі певних посягань (далі, якщо це 
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спеціально не обумовлено, термін «розмежування злочинів» буде 

використовуватися в широкому значенні — для вказівки на всі види 

розмежування — злочинів та їх складів, кримінально-правових норм і статей 

КК). 

Розмежування злочинів не становить собою самостійної мети, яка постає в 

ході правозастосування, правотворчості, теоретичного дослідження правових норм 

та їх вивчення. Разом з тим, вказані види юридичної діяльності немислимі без 

здійснення розмежування злочинів та супутніх правових феноменів. Воно відіграє 

різноманітні функції, дозволяє глибше проникнути в суть проблем, які 

виникають у зв'язку з кримінально-правовою кваліфікацією. 

Дослідження питань, що стосуються розмежування злочинів, можливо, не 

веде до прирощення знань в цій галузі, не дозволяє самостійно і остаточно 

вирішити будь-яку проблему кримінально-правової кваліфікації. Разом з тим, 

увага до різних аспектів розмежування дає можливість по-новому поглянути на 

положення, які складають суть вчення про кримінально-правову кваліфікацію і 

стосуються кваліфікації діяння, з врахуванням стадії вчинення посягання; 

кваліфікації злочинів, скоєних у співучасті; кваліфікації множинності злочинів; 

вирішення проблем конкуренції і колізії в ході правозастосування. 

Важливо, що значна кількість помилок, допущених в ході кримінально-

правової кваліфікації, обумовлена неправильним вирішенням саме питань 

розмежування злочинів — нерозумінням різниці між окремими кримінально 

караними посяганнями, невмінням обґрунтувати цю різницю в процесуальних 

документах, а тим самим і пояснити причини зміни кваліфікації. 

 

1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ДІЯНЬ ПІД ЧАС ЇХ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

Значення розмежування явищ 

Розмежування будь-яких явищ, предметів, процесів має різнопланове 

значення і відіграє свою роль у багатьох аспектах: 

1. Гносеологічний, методологічний аспект проблеми розмежування 

полягає в тому, що розмежування виступає інструментом пізнання природи 

об’єктів, які розмежовують. 

2. Дидактичний бік розмежування полягає в тому, що це спрощує 

вивчення порівнюваних об’єктів. 

3. Практичний бік розмежування ефективний тим, що дає змогу 

перевірити правильність прийнятого рішення, попередити помилки або усунути 

їх. 

Це поширюється і на кримінально-правову кваліфікацію. За образним 

висловом В.Н.Кудрявцева, розмежування злочинів є зворотнім боком їх 

кваліфікації. Однак розмежування при кваліфікації не зводиться до 

розмежування злочинів, його об’єкти значно різноманітніші. 

Зміст розмежування при кримінально-правовій кваліфікації 

Щоб розмежувати, потрібно: 

1) знайти спільне – те, що об’єднує порівнювані об’єкти. Проблема 
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розмежування виникає лише щодо споріднених – суміжних злочинів чи інших 

правопорушень; 

2) вивести ознаки, за якими порівнювані об’єкти відрізняються між 

собою; 

3) встановити, у чому ж полягає відмінність виявлених розмежувальних 

ознак. Такі ознаки мають збігатися за формою, але відрізнятися за змістом та 

обсягом. Якщо розмежувальних ознак є кілька, то відмінність потрібно 

встановлювати стосовно кожної з них. 

Розмежування складів злочину як один з етапів кримінально-правової 

кваліфікації 

Третій етап стадії вибору правової норми полягає в розмежуванні 

юридичних конструкцій – складів діянь, які було створено під час попереднього 

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

правопорушеннями. Воно відбувається передусім по вертикалі, тобто між 

окремими галузями права. Крім того, розмежування проводять і по горизонталі 

– між інститутами та нормами однієї кваліфікації галузі права. Здійснюють 

розмежування порівнюючи однойменні позитивні (ті, які потрібно встановити) 

або негативні (відсутність яких слід довести) ознаки фактичного та юридичного 

складів правопорушень. 

Врешті-решт можна сказати, що норму вибирають під час розмежування 

правопорушень – послідовно „відкидаючи‖ ті ознаки юридичного складу, які не 

відповідають виявленим ознакам фактичного складу правопорушення. 

Значення ознак складів злочинів для їх розмежування 

Роль ознак, за якими проводять зіставлення (порівняння, розмежування) 

злочинів, відіграють ознаки складу злочину. Збіг ознак говорить про те, що 

порівнювані злочини є суміжними. Відмінність між окремими ознаками 

свідчить, що злочини різняться між собою. Ознаки складу злочину дають змогу 

також відмежовувати злочини від інших правопорушень. 

Роль розмежувальних ознак можуть відігравати лише такі, які в різних 

злочинів є різними. Низку ознак складу злочину не можна використовувати при 

розмежуванні злочинів, бо в усіх таких посяганнях вони ідентичні. 

Ознаки складу злочину дають змогу не лише порівняти фактично вчинене 

діяння і кримінально-правову норму, довести, що певна норма поширюється 

саме на це діяння, але й розмежувати злочини між собою, встановити 

відмінність між злочином і відповідним адміністративним проступком, іншим 

правопорушенням. 

Види розмежування, які здійснюють під час кримінально-правової 

кваліфікації 

Під час кримінально-правової кваліфікації здійснюють такі основні види 

розмежування: 

2) злочину та інших (менш небезпечних) правопорушень; 

3) окремих видів злочинів між собою; 

4) різних видів одного й того ж злочину, виділених за ступенем суспільної 

небезпеки. 

Об’єктами ж розмежування є: 
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1) диспозиції статей КК; 

2) склади злочинів; 

3) фактичні обставини, які підлягають кримінально-правовій оцінці. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

За образним висловом В.Н.Кудрявцева, розмежування злочинів є 

зворотнім боком їх кваліфікації. Однак розмежування при кваліфікації не 

зводиться до розмежування злочинів, його об’єкти значно різноманітніші. 

Зміст розмежування при кримінально-правовій кваліфікації 

 знайти спільне – те, що об’єднує порівнювані об’єкти. Проблема 

розмежування виникає лише щодо споріднених – суміжних злочинів чи інших 

правопорушень; 

 вивести ознаки, за якими порівнювані об’єкти відрізняються між 

собою; 

 встановити, у чому ж полягає відмінність виявлених розмежувальних 

ознак.  

 

2. РОЗМЕЖУВАННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ  

 

Розмежування окремих складів злочинів між собою 

Щоб розмежувати різні склади злочинів, потрібно: 

1) встановити обов’язкові ознаки основного складу злочину, за якими 

відрізняються два чи більше посягання; 

2) зіставити однойменні ознаки, які збігаються. При цьому відбувається 

порівняння одних і тих же ознак (наприклад, предмета, суб’єкта злочину) за 

змістом. Розмежування різних складів злочинів звичайно проводять за 

кількома ознаками. Що більше розмежувальних ознак, то чіткішим і 

очевиднішим є розмежування між ними. 

Розмежування складів злочинів, виділених за ступенем суспільної 

небезпеки 

Специфіка розмежування складів злочинів, виділених за ступенем 

суспільної небезпеки, полягає в тому, що такі злочини збігаються за ознаками 

основного складу. Їх відмінність у тому, наскільки інтенсивно виражені, 

масштабні ці ознаки. 

Верхня межа простого виду злочину є нижньою межею кваліфікованого 

виду цього ж злочину. Верхня межа кваліфікованого виду злочину є нижньою 

межею особливо кваліфікованого виду цього ж злочину. 

Якщо кваліфікований (особливо кваліфікований) вид злочину має 

матеріальний склад, який виділено з урахуванням тяжкості наслідків, а простий 

вид цього ж складу злочину – формальний, то за відсутності наслідків і 

можливості їх настання, діяння через малозначність не становить суспільної 

небезпеки. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Щоб розмежувати різні склади злочинів, потрібно: 



227 

 встановити обов’язкові ознаки основного складу злочину, за якими 

відрізняються два чи більше посягання; 

 зіставити однойменні ознаки, які збігаються. При цьому відбувається 

порівняння одних і тих же ознак (наприклад, предмета, суб’єкта злочину) за 

змістом.  

 

3. ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ВІД ІНШИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

 

Потреба відмежування злочинів від інших правопорушень 

Потребу розмежовувати норми, передбачені різними галузями права, 

зумовлено тим, що: 

1) у різних галузях права є норми, які регламентують схожі суспільні 

відносини, і статті нормативно-правових актів, що мають суміжні ознаки; 

2) неприйнятною є ситуація, коли одне й те ж діяння оцінюють як 

правопорушення, передбачене різними нормативно-правовими актами; 

3) неприпустимо, щоб особа відповідала за більш тяжкий вид 

правопорушення, ніж вчинила насправді; 

4) потрібно унеможливити ситуації, за яких можна уникнути 

відповідальності за фактично вчинене й обмежитися відповідальністю за менш 

тяжке правопорушення. 

Відмежування злочинів від цивільних деліктів 

Відмежовуючи злочини від цивільних деліктів, важливо врахувати такі 

міркування: 

1) невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань не можна 

оцінювати як злочин; 

2) кримінальна відповідальність може наставати тоді, коли встановлено, 

що цивільно-правову угоду укладено без мети її виконання і вона маскує намір 

винного протиправно збагатитися за рахунок партнера. Причому така мета 

існує ще до моменту укладення договору; 

3) розпорядження своїм майном чи часткою в сумісній власності не є 

злочином; 

4) кримінально-караними є протиправні дії щодо майна, співвласником 

якого є винний, але яке відокремлене від його власного (зокрема, це майно 

господарського товариства, кооперативу); 

5) факт заподіяння майнової шкоди, якщо це водночас оцінюють як 

суспільно небезпечні наслідки злочину, має бути констатовано власником чи 

уповноваженим ним органом. 

Слід зауважити, що кримінальна відповідальність може поєднуватися з 

застосуванням заходів цивільно-правового характеру, зокрема і з притягненням 

до цивільної відповідальності. 

Параметри відмежування злочинів та інших правопорушень 

Існує неписане правило, відповідно до якого нижня межа злочину 

водночас є верхньою межею інших правопорушень. 

Якщо кримінально-правова норма не має „відповідника‖ в 

адміністративному законодавстві, то можливі такі варіанти: 
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- діяння є дисциплінарним проступком (якщо його вчинила службова 

особа); 

- діяння не передбачено як правопорушення. У таких випадках до 

винного можна застосувати лише заходи громадського впливу. 

Існують і інші параметри розмежування злочинів та інших 

правопорушень. Серед них, кількість вчинених діянь. 

Кримінально-правова оцінка за умов міжгалузевої конкуренції норм 

Видається, що за такої конкуренції слід керуватися принципом 

кримінально-правової кваліфікації, відповідно до якого всі сумніви, неясності, 

суперечності законодавства тлумачать на користь особи, дії якої 

кваліфікують, і вбачають у скоєному не злочин, а адміністративний 

проступок. 

Аналогічно пропонують діяти й у тих випадках, коли має місце 

„перехрещення‖ дій кримінальної та адміністративно-правової норми у зв’язку 

з тим, що не визначено нижню межу, починаючи з якої настає кримінальна 

відповідальність. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Під час кримінально-правової кваліфікації здійснюють такі основні види 

розмежування: 

1) злочину та інших (менш небезпечних) правопорушень; 

2) окремих видів злочинів між собою; 

3) різних видів одного й того ж злочину, виділених за ступенем суспільної 

небезпеки. 

Об’єктами ж розмежування є: 

1) диспозиції статей КК; 

2) склади злочинів; 

3) фактичні обставини, які підлягають кримінально-правовій оцінці. 

Щоб розмежувати різні склади злочинів, потрібно: 

1) встановити обов’язкові ознаки основного складу злочину, за якими 

відрізняються два чи більше посягання; 

2) зіставити однойменні ознаки, які збігаються. При цьому відбувається 

порівняння одних і тих же ознак (наприклад, предмета, суб’єкта злочину) за 

змістом. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

За образним висловом В.Н.Кудрявцева, розмежування злочинів є 

зворотнім боком їх кваліфікації. Однак розмежування при кваліфікації не 

зводиться до розмежування злочинів, його об’єкти значно різноманітніші. 

Зміст розмежування при кримінально-правовій кваліфікації 

 знайти спільне – те, що об’єднує порівнювані об’єкти. Проблема 

розмежування виникає лише щодо споріднених – суміжних злочинів чи інших 

правопорушень; 

 вивести ознаки, за якими порівнювані об’єкти відрізняються між 

собою; 
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 встановити, у чому ж полягає відмінність виявлених розмежувальних 

ознак.  

Щоб розмежувати різні склади злочинів, потрібно: 

 встановити обов’язкові ознаки основного складу злочину, за якими 

відрізняються два чи більше посягання; 

 зіставити однойменні ознаки, які збігаються. При цьому відбувається 

порівняння одних і тих же ознак (наприклад, предмета, суб’єкта злочину) за 

змістом.  

Під час кримінально-правової кваліфікації здійснюють такі основні види 

розмежування: 

 злочину та інших (менш небезпечних) правопорушень; 

 окремих видів злочинів між собою; 

 різних видів одного й того ж злочину, виділених за ступенем 

суспільної небезпеки. 

Об’єктами ж розмежування є: 

 диспозиції статей КК; 

 склади злочинів; 

 фактичні обставини, які підлягають кримінально-правовій оцінці. 

Щоб розмежувати різні склади злочинів, потрібно: 

 встановити обов’язкові ознаки основного складу злочину, за якими 

відрізняються два чи більше посягання; 

 зіставити однойменні ознаки, які збігаються. При цьому відбувається 

порівняння одних і тих же ознак (наприклад, предмета, суб’єкта злочину) за 

змістом. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:  

1. Поняття і значення розмежування діянь під час їх кваліфікації. 

2. Зміст розмежування при кримінально-правовій кваліфікації. 

3. Розмежування складів злочину як один з етапів кримінально-правової 

кваліфікації. 

4. Значення ознак складів злочинів для їх розмежування. 

5. Види розмежування, які здійснюють під час кримінально-правової 

кваліфікації. 

6. Розмежування окремих складів злочинів між собою. 

7. Розмежування складів злочинів, виділених за ступенем суспільної 

небезпеки. 

8. Відмежування злочинів від інших правопорушень. 

9. Потреба відмежування злочинів від інших правопорушень. 

10. Відмежування злочинів від цивільних деліктів. 

11. Параметри відмежування злочинів та інших правопорушень. 
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ТЕМА № 12 КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ОБСТАВИН, 

ЩО УСУВАЮТЬ ЙОГО ЗЛОЧИНННІСТЬ  

(4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Поняття та види обставин, які усувають злочинність діяння, та загальні 

положення кваліфікації діянь, вчинених за таких обставин. 

2. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин, 

передбачених розділом VIII Загальної частини КК. 

3. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що виключають злочинність, 

передбачених Особливою частиною КК. 

4. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, які усувають злочинність 

діяння, передбачених Конституцією України, міжнародно-правовими актами та 

„некримінальними‖ нормативно-правовими актами України. 

Висновки. 

Питання для самоконтролю 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Основна: 

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. №1 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття понять та видів обставин, які усувають 

злочинність діяння, та загальних положень кваліфікації діянь, вчинених за 

таких обставин, засад кваліфікації діянь, вчинених за наявності окремих видів 

обставин, передбачених розділом VIII Загальної частини КК, діянь, вчинених 

за обставин, що виключають злочинність, передбачених Особливою частиною 

КК та діянь, вчинених за обставин, які усувають злочинність діяння, 

передбачених Конституцією України, міжнародно-правовими актами та 

„некримінальними‖ нормативно-правовими актами України. 

 

ВСТУП 

Питання про необхідність кримінально-правової оцінки скоєного постає 

тоді, коли вчиняється діяння, яке формально передбачене кримінальним 

законом, заподіяні об’єктивно суспільно небезпечні наслідки (смерть чи тілесні 

ушкодження, майнова шкода тощо). Результатом оцінки, як вже відзначалося 

при визначенні поняття кримінально-правової кваліфікації, може бути 

констатація того, що: 

 має місце злочин; 

 у посяганні відсутні всі ознаки складу злочину; 

 діяння через малозначність не становить суспільної небезпеки; 

 діяння вчинено за обставин, які визначені законом як такі, що 

усувають його злочинність. 

Таким чином, далеко не завжди кваліфікація скоєного призводить до 

висновку про наявність злочину. У кримінальному праві передбачено цілий 

інститут обставин, за яких вчине- 

не діяння вже на момент його виконання не може визнаватися злочинним, 

його наслідки не визнаються наслідками злочину, вчинене не тягне 

кримінальну відповідальність. 

При цьому, особливе місце займають передбачені КК обставини, за 

наявності яких діяння зовнішньо, за своїми видимими, об’єктивними ознаками 

подібне до злочину, ним не вважається, більш того, з точки зору закону і 

суспільної моралі оцінюється як суспільно корисне, таке, що відповідає 

інтересам особи, суспільства і держави. 

Кваліфікація скоєного в таких випадках передбачає врахування більш 

широкого кола підстав, вимагає проведення додаткових (порівняно з 

кваліфікацією злочину) операцій, має більш різноманітні наслідки, ніж при 

кваліфікації злочину. 

На практиці з питаннями застосування обставин, які виключають 

злочинність діяння, доводиться зустрічатися досить часто. Це, зокрема, 

пояснюється тим, що на наявність таких обставин посилаються особи, які 

притягаються до кримінальної відповідальності, з метою її уникнути. У той же 

час, ряд питань кваліфікації діянь, вчинених за обставин, які усувають їх 
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злочинність, вирішуються неоднозначно. Багато в чому це викликано тим, що 

поряд з видами таких обставин, які традиційно регламентуються кримінальним 

законодавством, в КК 2001 р. з’явилися і нові, котрі раніше виділялися лише в 

теорії кримінального права (виконання наказу або розпорядження, діяння, 

пов’язані з ризиком, тощо). В юридичній літературі відповідні положення поки 

що або аналізуються поверхово, або ж взагалі не розглядаються. З багатьох 

питань в теорії кримінального права не досягнуто єдності поглядів. 

Вказані обставини і обумовлюють актуальність спеціального дослідження 

питань, які стосуються кримінально-правової кваліфікації діянь, вчинених за 

обставин, що виключають їх злочинність. 

 

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ОБСТАВИН, ЯКІ УСУВАЮТЬ 

ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ, ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ТАКИХ ОБСТАВИН 

 

Поняття обставин, які усувають злочинність діяння  

Найбільш авторитетний в Україні дослідник цієї проблеми Ю. В. Баулін 

пропонує таке визначення обставин, що усувають злочинність діяння, — це 

передбачені КК, а також іншими законодавчими актами зовнішньо схожі зі 

злочинами суспільно корисні (соціально прийнятні) і правомірні вчинки, які 

здійснені за наявності певних підстав і виключають злочинність діяння, а тим 

самими і кримінальну відповідальність особи за заподіяну шкоду. 

Приймаючи в цілому таке визначення, все ж спробуємо його 

конкретизувати. Насамперед уточнення вимагається з таких моментів: 

 якими ще законодавчими актами (крім КК) можуть бути передбачені 

обставини, які усувають злочинність діяння; 

 в чому виражається «зовнішня схожість зі злочинами», зокрема, чи 

поширюється вона на схожість суб’єктивної сторони; 

 наскільки допустимо вважати окремі види обставин, які усувають 

злочинність діяння, суспільно корисними чи навіть соціально прийнятними. 

Нормативні акти, що передбачають обставини УЗД 

Іншими, крім КК, законами такі обставини не передбачаються і, як 

видається, не можуть бути передбачені. Відповідні положення законів «Про 

міліцію», «Про оперативно- розшукову діяльність» та ін. не встановлюють 

обставин, що виключають злочинність діяння, і не можуть їх встановлювати. 

Якщо визначення злочинності і караності — прерогатива КК, то й підстави для 

невизнання діянь злочинами можуть бути лише в КК чи в нормативно-правових 

актах вищого рівня. «Інші законодавчі акти» можуть лише конкретизувати 

норми КК, а не встановлювати самостійних положень. Тому обставини, які 

виключають злочинність, встановлюються в таких актах, як: КК; Конституція; 

міжнародно-правові договори, ратифіковані Україною. 

Якщо ж інші (не кримінально-правові акти) передбачають правомірність 

відповідної поведінки, то слід шукати в КК положення, під які «підпадають» 

обставини, з врахуванням котрих певні діяння не визнаються злочинами. 
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Схожість злочинів і діянь, вчинених за обставин, які усувають 

злочинність діяння, полягає лише у їх зовнішніх ознаках — ознаках об’єктивної 

сторони. Насамперед у заподіянні шкоди, яка водночас виступає наслідками 

відповідних злочинів. 

У той же час, при вчиненні аналізованих діянь: 

 не порушується об’єкт кримінально-правової охорони. Адже заподіяна 

шкода не виступає суспільно небезпечними наслідками. Відповідні ж суспільні 

відносини не порушуються, а інші об’єкти, навпаки, охороняються завдяки 

заподіянню шкоди в ході вчинення діянь, скоєних за обставин, які усувають їх 

злочинність; 

 відсутня вина. Вина виражає негативне ставлення суб’єкта злочину до 

охоронюваних соціальних цінностей, усвідомлення суспільно небезпечного 

характеру свого діяння (при умислі), оцінку заподіюваних або можливих 

наслідків як суспільно небезпечних. Якщо ж діяння, вчиняється за обставин, що 

усувають їх злочинність, то особа переконана в правомірності і суспільній 

корисності (чи, принаймні, допустимості) заподіяння шкоди, не оцінює свою 

поведінку як протиправну і суспільно небезпечну. 

В цілому викладене підтверджує зроблений вище висновок, що діяння, 

вчинені за обставин, які виключають злочинність діяння, характеризуються 

відсутність усіх ознак складу злочину. За умови відсутності в КК окремих 

статей, які регламентують виключення злочинності діяння (Розділ VIII 

Загальної частини КК), скоєне слід було б оцінювати як незлочинне діяння, а 

його «незлочинність» базується на відсутності обов’язкових ознак складу 

злочину — тих, які відносяться до об’єкта та суб’єктивної сторони складу 

злочину. 

Оскільки законодавець виділяє такого роду відсутність складу злочину в 

окремий інститут кримінального права (зокрема, з метою акцентувати увагу на 

правомірності заподіяння шкоди за певних обставин), то це має враховуватися 

при кримінально-правовій кваліфікації. Застосовуватися має не загальна норма, 

яка передбачає відсутність складу злочину як обставину, що виключає 

провадження у кримінальній справі, а спеціальні — ті, що регламентують 

окремі види обставин, які виключають злочинність діяння. І, навпаки, при 

відсутності спеціальної норми про конкретну обставину, яка виключає 

злочинність діяння, повинна застосовуватися вказана загальна норма. 

З викладеного випливає важливий висновок, який має значення для 

кваліфікації діянь, вчинених за наявності обставин, які виключають 

злочинність діяння, однак прямо не передбачені в КК — вони повинні 

оцінюватися як діяння, вчинені за відсутності усіх ознак складу злочину. 

В юридичній літературі висловлюється думка, що заподіяння шкоди за 

аналізованих обставин є правомірним, більш того, як правило, корисним для 

суспільства. 

Погодитися з цим важко, принаймні, при оцінці таких випадків, як: 

 уявна оборона (оборона від уявного посягання); 

 крайня необхідність при співрозмірності заподіяної і усунутої шкоди; 
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 вчинення діяння внаслідок фізичного або психічного примусу. 

Видається, що у вказаних випадках заподіяння шкоди визнається 

правомірним не через те, що це вигідно для суспільства, а щоб стимулювати 

відповідну поведінку громадян, не обмежувати їх страхом кримінальної 

відповідальності при виборі варіантів дій у критичних ситуаціях. Тому більш 

прийнятною є позиція, згідно з якою вчинення діянь та заподіяння шкоди за 

обставин, які усувають їх злочинність, в одних випадках є соціально 

прийнятним, допустимим, а лише в інших — соціально корисним. 

Слід відзначити, що в чинному КК правомірний характер, суспільна 

корисність окремих обставин, які виключають злочинність діяння, відображена 

недостатньо чітко. Принаймні, щодо необхідної оборони і затримання особи, 

що вчинила злочин, доцільно було б їх описання розпочинати зі слів 

«Правомірним є заподіяння шкоди...». 

Види обставин, які виключають злочинність діяння 

В теорії кримінального права висловлюється думка, що коло обставин, які 

виключають злочинність діяння, включає: 

 обставини, передбачені Розділом УІІІ Загальної частини КК 

«Обставини, що виключають злочинність діяння» ; 

 обставини, що передбачені статтями Особливої частини КК і 

стосуються якогось одного виду злочину. 

Розвиваючи ці положення, їх автор — Ю. В. Баулін 21 листопада 2001 р. 

на засіданні круглого столу «Проблеми реалізації нового Кримінального 

кодексу України» (м. Київ, Інститут держави і права НАН України ім. В. М. 

Корецько- го) висловив думку, що в КК є більш широкий інститут обставин, які 

виключають злочинність діяння. До них, крім тих, що передбачені нормами 

Розділу VIII Особливої частини КК, на думку цього вченого, слід віднести ще й 

заподіяння шкоди внаслідок казусу; особою, яка не досягла віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність; малозначність та ряд інших, конкретно 

ним не названих. 

В цілому підхід правильний. Але казус, неосудність, недосягнення віку, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, відносити до цієї групи 

навряд чи правильно — заподіяння шкоди у вказаних випадках не є ні 

соціально корисним, ні допустимим. 

Є достатні підстави вважати, що вказані випадки не належать до 

обставин, які виключають злочинність діяння. Вони дійсно, як вказує М. Й. 

Коржанський, не передбачені чинним законодавством, мають зовсім іншу 

юридичну природу. Водночас, важко погодитися з тезою цього автора про те, 

що дії, вчинені за таких обставин, не мають зовнішньої подоби до злочину. 

Саме зовнішня схожість — виконання діяння, яке відповідає тому, що 

вчиняється при злочині, настання наслідків — таких же, як і описані у статтях 

Особливої частини КК, — має місце. Від злочинів відповідні діяння 

відрізняються тим, що відсутні обов’язкові ознаки їх складів, перш за все не 

порушується об’єкт кримінально-правової охорони, відсутня вина. Тому діяння, 

вчинені за наявності обставин, про які йдеться, слід оцінювати як такі, що 

вчинені за відсутності ознак складу злочину. 
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Класифікація обставин, які усувають злочинність діяння 

Для розкриття питання про поняття та види обставин, які усувають 

злочинність діяння, важливо провести їх класифікацію, що в свою чергу 

передбачає виділення критеріїв поділу таких обставин. 

З погляду теорії та практики, важливо розрізняти аналізовані 

обставини за такими підставами: 

1. Де їх передбачено. За цією підставою можна виділити обставини, 

чинність діяння які передбачає: 

- Кримінальний кодекс України; 

- Конституція України; 

- міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною. 

2. За соціальною оцінкою виділяються діяння: 

- суспільно корисні; 

- допустимі. 

3. За зв’язком відповідних діянь з поведінкою інших осіб: 

- пов’язані зі злочинною поведінкою інших осіб; 

- не пов’язані зі злочинною поведінкою інших осіб; 

- пов’язані чи не пов’язані зі злочинною поведінкою інших осіб. 

Етапи кваліфікації діянь, вчинених за обставин, які усувають їх 

злочинність 

Є.В. Благов відзначав, що кваліфікація діянь, які виключають 

кримінальну відповідальність, повинна проходити у два етапи. На першому 

встановлюється, чи передбачене це діяння кримінальним законом. Якщо не 

передбачене, то і виключати кримінальну відповідальність немає сенсу. На 

другому ж етапі встановлюється відсутність в діянні суспільної небезпеки. 

Погоджуючись з тим, що кваліфікація діянь, вчинених за обставин, які 

виключають злочинність діяння, здійснюється в кілька етапів, все ж 

обґрунтуємо думку, що таких етапів є більше. 

Адже кваліфікація аналізованих діянь має певні особливості. Вони 

обумовлені, зокрема тим, що: 

 здійснюється кримінально-правова оцінка поведінки інших осіб, яка 

викликала вчинення діяння. Причому, в певних випадках констатується, що 

така поведінка, принаймні за зовнішніми ознаками, є злочинною; 

 проводиться оцінка шкоди, заподіяної внаслідок вчинення діяння, за 

обставин, які усувають їх злочинність, тобто, констатується, що шкода, 

заподіяна за загальним правилом, становить собою ознаку певного злочину; 

 визначається наявність або ж відсутність передбачених законом ознак, 

характерних для конкретної підстави, яка усуває злочинність діяння- 

 результатом оцінки є висновок, що поведінка особи була правомірною, 

або ж, що діяння вчинене за відсутності обставин, які усувають його 

злочинність; 

 здійснюється оцінка діяння, яке заподіяло шкоду, що перевищує 

допустиму. 



238 

У цілому можна зробити висновок, що кваліфікація діяння, вчиненого за 

обставин, які усувають його злочинність, складається з кримінально-правової 

оцінки: 

 підстав, наявність яких обумовлює право особи на відповідну 

поведінку (на заподіяння шкоди); 

 заподіяної шкоди; 

 діяння, яке визнається вчиненим за конкретною обставиною, що 

усуває його злочинність. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Види обставин, які виключають злочинність діяння 

Обставинами, які виключають злочинність діяння, є: 

 обставини, передбачені розділом VIII Загальної частини КК; 

 обставини, передбачені статтями Особливої частини КК, які 

стосуються якогось одного виду злочину. 

Кваліфікація аналізованих діянь має певні особливості. Їх обумовлено, 

зокрема, тим, що: 1)  здійснюють кримінально-правове оцінювання поведінки 

інших осіб, яка викликала вчинення діяння; 2) оцінюють шкоду, заподіяну в 

результаті вчинення діяння, за обставин, які усувають їх злочинність, тобто 

констатують, що заподіяна шкода за загальним правилом є ознакою певного 

злочину; 3) визначають наявність або ж відсутність передбачених законом 

ознак, характерних для конкретної підстави, яка усуває злочинність діяння; 4) 

результатом оцінювання є висновок про те, що поведінка особи була 

правомірною, або ж, що діяння вчинене за відсутності обставин, які усувають 

його злочинність; 5) оцінюють діяння, яке заподіяло шкоду, що перевищує 

допустиму. 

 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА НАЯВНОСТІ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ ОБСТАВИН, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ VIII 

ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК 

 

В Розділі VIII Загальної частини КК передбачено сім обставин, які 

усувають злочинність діяння. Уявна оборона (точніше було б іменувати цю 

обставину обороною від уявного посягання, оскільки в уяві особи є лише факт 

посягання, а сама оборона шляхом заподіяння шкоди є аж ніяк не уявною) не 

становить собою самостійну обставину — це юридична фікція, коли заподіяння 

шкоди оцінюється з точки зору ознак, які характеризують «дійсну» необхідну 

оборону. 

Деякі із цих обставин є цілком самодостатніми — їх наявність можна 

оцінити виходячи лише з положень, викладених у статтях КК, що стосуються 

самих таких обставин. До них належить необхідна оборона (ст. 36 КК), 

затримання особи, що вчинила злочин (ст. 38 КК), крайня необхідність (ст. 39 

КК). Правомірність же заподіяння шкоди за інших обставин можна визначити 

лише зіставивши їх з положеннями про крайню необхідність. 
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Так, заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам внаслідок 

фізичного або психічного примусу, коли особа зберігала можливість керувати 

своїми діями, оцінюється відповідно до умов, визначених щодо крайньої 

необхідності, що вказано в ч. 2 ст. 40 КК. Отже, такий примус сам по собі не 

виключає кримінальної відповідальності. 

Заподіяння шкоди внаслідок виконання злочинного наказу також має 

оцінюватися з врахуванням норми про крайню необхідність. Адже закріплена в 

ч. 4 ст. 41 КК норма, згідно з якою особа, яка виконала явно злочинний наказ 

або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних 

підставах, означає також, що і її діяння можуть бути визнані незлочинними 

відповідно до тих же загальних підстав, зокрема, передбачених ст. 39 КК. 

Діяння, пов’язане з ризиком, має багато спільного з тим, яке вчинене в 

стані крайньої необхідності. І у ході оцінки заподіяної шкоди слід виходити не 

лише з положень ст. 42 КК, а й з наявності чи відсутності умов, визначених 

щодо крайньої необхідності. По-перше, виправданість ризику навряд чи можна 

визначити без порівняння розміру фактично заподіяної шкоди і того суспільно 

корисного результату, який міг би бути досягнутий, а також того, що ризик був 

єдиним шляхом досягнення такого результату. Так чи інакше, але тут не 

обійтися без положень, закріплених у КК щодо крайньої необхідності. Адже 

ризик є своєрідним способом запобігання ситуації крайньої необхідності, коли 

відвертається абстрактна, віддалена небезпека, щоб не допустити її 

переростання у реальну. По-друге, якщо ризиковане діяння не привело до 

очікуваного результату і виникла небезпека, що безпосередньо загрожує, то 

виникає стан крайньої необхідності і заподіяння шкоди оцінюється вже з 

врахуванням положень ст. 39 КК. 

Так, цукровий завод був розрахований на переробку 100000 тонн буряка і 

роботу протягом п’яти місяців щороку. При цьому рідкі відходи виробництва 

збиралися у ставках-відстійниках, влітку випаровувалися, а сухий залишок 

нейтралізувався. Для того, щоб додатково переробити ще кілька десятків тисяч 

тонн 

Аналіз тексту чинного КК України (положень його Загальної і Особливої 

частини) свідчить, що ознаками, які необхідні щодо кожної із обставин, що 

виключає злочинність діяння, є: 

Ознаки обставин, що виключають злочинність діяння 

 

Вид 

обставини, що 

виключає 

злочинність 

діяння 

Ознаки окремих видів обставин, які 

Вказують на події, 

явища, поведінку, 

що є підставою для 

правомірного 

заподіяння шкоди 

Характеризують 

умови, в яких 

вчиняється 

відповідне 

діяння 

Визначають межі 

допустимої 

шкоди 

1 2 3 4 
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Необхідна 

оборона 

Суспільно 

небезпечне 

посягання, яке 

може бути 

негайно 

відвернене чи 

припинене 

шляхом 

заподіяння 

шкоди 

Заподіяння 

шкоди тому, хто 

посягає. 

Незалежно від 

можливості 

уникнути 

посягання або 

звернутися за 

допомогою 

Шкода, необхідна 

і достатня для 

відвернення чи 

припинення 

посягання. 

Незалежно від 

тяжкості шкоди 

при захисті від 

нападу озброєної 

особи або нападу 

групи осіб, від 

протиправного 

насильницького 

вторгнення у 

житло чи інше 

приміщення; при 

сильному 

душевному 

хвилюванні 

Уявна 

оборона 

Заподіяння шкоди, 

коли особа 

помилково 

припускала наявність 

суспільно 

небезпечного 

посягання 

Реального 

суспільно 

небезпечного 

посягання не 

було. Особа 

неправильно 

оцінювала дії 

потерпілого 

Шкода, необхідна 

і достатня для 

відвернення 

такого ж 

реального 

посягання 

Затримання особи, 

що вчинила злочин 

Вчинення злочину 

(ухилення особи від 

затримання) 

Безпосередньо 

після вчинення 

посягання. Мета 

— затримання 

особи, яка 

вчинила злочин, і 

доставлення її 

відповідним 

органам влади 

Шкода, яка 

відповідає 

небезпечності 

посягання або 

обстановці 

затримання 

злочинця 

Крайня 

необхідність 

1 Іебезпска, яка 

безпосередньо 

загрожує особі чи 

охоронюва- ним 

законом правам цієї 

людини або інших 

осіб, а також 

суспільним інтересам 

чи інтересам 

Заподіяння 

шкоди 

правоохоро- 

нюваним 

інтересам 

Заподіяна шкода 

не є більш 

значною, ніж 

відвернена шкода. 

Будь-яка шкода, 

якщо особа не 

могла оцінити 

відповідність 

завданої шкоди 
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держави. 

Неможливість 

усунення загрози 

іншими засобами (без 

заподіяння шкоди) 

небезпеці 

внаслідок 

сильного 

душевного 

хвилювання, 

викликаного 

небезпекою, що 

загрожувала 

Фізичний 

або 

психічний 

примус 

Заподіяння 

шкоди 

цравоохороню- 

няним 

інтересам 

Фізичний 

примус, 

внаслідок якого 

особа не могла 

керувати своїми 

вчинками. 

Фізичний 

примус, 

внаслідок якого 

особа зберігала 

можливість 

керувати своїми 

діями, а також 

психічний 

примус 

Щодо фізичного 

примусу, 

внаслідок якого 

особа не могла 

керувати своїми 

вчинками — будь-

яка шкода 

(вчинення будь- 

якого посягання). 

Інший примус — 

відповідно до 

положень про 

крайню 

необхідність 

Виконання наказу 

або розпорядження 

Заподіяння шкоди 

право- охоронюваним 

інтересам 

Виконання 

законного наказу 

або 

розпорядження 

Заподіяння будь-

якої шкоди, якщо 

наказ або 

розпорядження 

були законними 

Діяння, пов’язане з 

ризиком 

Створення 

самою особою 

загрози 

заподіяння 

шкоди право- 

охоронюваним 

інтересам. 

Не було завідомої 

загрози для життя 

інших людей або 

загрози екологічної 

катастрофи чи інших 

тяжких наслідків 

Для досягнення 

значної суспільно 

корисної мети. 

Мети не можна 

було досягнути в 

даній обстановці 

без ризику. 

Особа 

обґрунтовано 

розраховувала, 

що вжиті нею 

заходи є 

достатніми для 

відвернення 

шкоди правоохо- 

ронюваним 

інтересам 

Заподіяння будь- 

якої шкоди 
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Виконання 

спеціального 

завдання 

Заподіяння шкоди 

право- охоронюваним 

інтересам при 

виконанні відповідно 

до закону 

спеціального 

завдання (вчинення 

злочину у складі 

таких формувань) 

Участь в 

організованій 

групі чи 

злочинній 

організації з 

метою 

попередження чи 

розкриття їх 

злочинної 

діяльності 

Будь-якої шкоди, 

крім особливо 

тяжкого 

злочину,вчиненого 

умисно і 

поєднаного з 

насильством над 

потерпілим або 

тяжкого 

злочину,вчиненого 

умисно і 

пов’язаного з 

спричиненням 

тяжкого тілесного 

ушкодження 

потерпілому чи 

настанням тяжких 

або особливо 

тяжких наслідків 

У зв’язку із застосуванням норм про обставини, які виключають 

злочинність діяння, передбаченого Загальною частиною КК, постає ряд питань, 

вирішення яких потребує спеціального аналізу. Вони випливають з 

неоднозначного розуміння окремих ознак, які характеризують певні обставини, 

різними підходами до визначення їх співвідношення. 

Необхідна оборона можлива лише тоді, коли заподіяння шкоди 

посягаючому необхідне для негайного відвернення чи припинення посягання. 

Тому в теорії кримінального права і на практиці виділяють злочини, проти яких 

необхідна оборона недопустима. Інакше кажучи, за наявності відповідних 

посягань слід вдаватися не до заподіяння шкоди посягаючому, а звертатися до 

органів влади для притягнення винного до відповідальності. Серед злочинів, 

щодо яких не допускається необхідна оборона, звичайно називають ті, які 

вчиняються шляхом обману чи зловживання довірою, порушення спеціальних 

правил поведінки, невиконання юридичного обов’язку, при вчиненні яких 

суспільно небезпечні наслідки віддалені від діяння. 

Разом з тим, цілком можливі випадки, коли особа заподіює шкоду тому, 

хто здійснює таке посягання з метою його відвернення чи припинення. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Застосування відповідних інститутів Загальної частини кримінального 

права України передбачає вирішення питань кваліфікації і за нормами 

Особливої частини. Констатація факту, що має місце необхідна оборона, крайня 

необхідність чи затримання злочинця, можлива лише після того, як буде 

встановлено формальні ознаки певного злочину, передбаченого конкретною 

статтею Особливої частини кримінального законодавства. Для необхідної 

оборони та затримання злочинця це ознаки злочинів проти особи – вбивства, 
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заподіяння тілесних ушкоджень, незаконного позбавлення волі. Для крайньої 

необхідності, крім вказаних наслідків, це також знищення чи пошкодження 

майна. 

Відсутність у скоєному ознак будь-якого злочину чи малозначність 

посягання виключає навіть питання про потребу застосовувати кримінально-

правові заходи і про обставини, що усувають злочинність діяння. 

Важливо зазначити, що дії осіб, які заподіяли шкоду, за обставин, що 

усувають злочинність діяння, кваліфікують відповідні працівники 

правоохоронних органів. Дії ж, що є підставою для необхідної оборони, 

крайньої необхідності, затримання злочинця, як суспільно небезпечні, мають 

оцінювати самі особи, які правомірно заподіюють шкоду. 

 

3. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ОБСТАВИН, ЩО 

ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОСОБЛИВОЮ 

ЧАСТИНОЮ КК 

 

Види обставин, що усувають злочинність діяння, передбачених 

Особливою частиною КК 

Статті Особливої частини КК, які містять обставини, що виключають 

злочинність діяння, є, принаймні, двох видів: 

1) статті, які вказують на відсутність певних ознак складу злочину. Такі 

норми, „вплетені” в диспозиції заборонювальних норм, сформульовано як 

обмежувальні умови, не виділені в окремі частини статті КК. Вони 

стосуються конкретизації, своєрідного „нагадування” про інститути 

Загальної частини КК, за яких діяння не визнають злочином; 

2) виключні статті, що передбачають незастосування окремих норм 

щодо певних категорій осіб. Їх в усіх випадках передбачають окремі частини 

тих самих статей КК, у яких передбачено відповідальність за певні дії. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Статті Особливої частини КК, які містять обставини, що виключають 

злочинність діяння, є, принаймні, двох видів: 

 статті, які вказують на відсутність певних ознак складу злочину.  

 виключні статті, що передбачають незастосування окремих норм щодо 

певних категорій осіб.  

 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ОБСТАВИН, ЯКІ 

УСУВАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 

КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ 

ТА «НЕКРИМІНАЛЬНИМИ» НОРМАТИЧНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ 

УКРАЇНИ  

 

Види обставин, що усувають злочинність діяння передбачені 

Конституцією України 



244 

Конституція України та міжнародно-правові акти прямо не 

передбачають обставини, які усувають злочинність діяння. Водночас, ціла 

низка конституційних положень дає підставу тлумачити їх як такі, що 

виключають злочинність окремих діянь, передбачених Особливою частиною 

КК. Таких положень у Конституції України нараховують близько півтора 

десятка. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Отже, Конституція України та міжнародно-правові акти прямо не 

передбачають обставини, які усувають злочинність діяння. Водночас, ціла 

низка конституційних положень дає підставу тлумачити їх як такі, що 

виключають злочинність окремих діянь, передбачених Особливою частиною 

КК. Таких положень у Конституції України нараховують близько півтора 

десятка. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 
Види обставин, які виключають злочинність діяння: 

Обставинами, які виключають злочинність діяння, є: 

 обставини, передбачені розділом VIII Загальної частини КК; 

 обставини, передбачені статтями Особливої частини КК, які 

стосуються якогось одного виду злочину. 

Кваліфікація аналізованих діянь має певні особливості. Їх обумовлено, 

зокрема, тим, що: 1)  здійснюють кримінально-правове оцінювання поведінки 

інших осіб, яка викликала вчинення діяння; 2) оцінюють шкоду, заподіяну в 

результаті вчинення діяння, за обставин, які усувають їх злочинність, тобто 

констатують, що заподіяна шкода за загальним правилом є ознакою певного 

злочину;3) визначають наявність або ж відсутність передбачених законом 

ознак, характерних для конкретної підстави, яка усуває злочинність діяння; 4) 

результатом оцінювання є висновок про те, що поведінка особи була 

правомірною, або ж, що діяння вчинене за відсутності обставин, які усувають 

його злочинність; 5) оцінюють діяння, яке заподіяло шкоду, що перевищує 

допустиму. 

Застосування відповідних інститутів Загальної частини кримінального 

права України передбачає вирішення питань кваліфікації і за нормами 

Особливої частини. Констатація факту, що має місце необхідна оборона, крайня 

необхідність чи затримання злочинця, можлива лише після того, як буде 

встановлено формальні ознаки певного злочину, передбаченого конкретною 

статтею Особливої частини кримінального законодавства. Для необхідної 

оборони та затримання злочинця це ознаки злочинів проти особи – вбивства, 

заподіяння тілесних ушкоджень, незаконного позбавлення волі. Для крайньої 

необхідності, крім вказаних наслідків, це також знищення чи пошкодження 

майна. 

Відсутність у скоєному ознак будь-якого злочину чи малозначність 

посягання виключає навіть питання про потребу застосовувати кримінально-

правові заходи і про обставини, що усувають злочинність діяння. 



245 

Важливо зазначити, що дії осіб, які заподіяли шкоду, за обставин, що 

усувають злочинність діяння, кваліфікують відповідні працівники 

правоохоронних органів. Дії ж, що є підставою для необхідної оборони, 

крайньої необхідності, затримання злочинця, як суспільно небезпечні, мають 

оцінювати самі особи, які правомірно заподіюють шкоду. 

Статті Особливої частини КК, які містять обставини, що виключають 

злочинність діяння, є, принаймні, двох видів: 

 статті, які вказують на відсутність певних ознак складу злочину.  

 виключні статті, що передбачають незастосування окремих норм щодо 

певних категорій осіб.  

Конституція України та міжнародно-правові акти прямо не передбачають 

обставини, які усувають злочинність діяння. Водночас, ціла низка 

конституційних положень дає підставу тлумачити їх як такі, що виключають 

злочинність окремих діянь, передбачених Особливою частиною КК. Таких 

положень у Конституції України нараховують близько півтора десятка. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Поняття та види обставин, які усувають злочинність діяння, та 

загальні положення кваліфікації діянь, вчинених за таких обставин. 

2. Нормативні акти, що передбачають обставини УЗД. 

3. Схожість злочинів і діянь, вчинених за обставин, які усувають 

злочинність діяння. 

4. Соціальна корисність (соціальна прийнятність) окремих обставин, які 

усувають злочинність діяння. 

5. Види обставин, які виключають злочинність діяння. 

6. Класифікація обставин, які усувають злочинність діяння. 

7. Етапи кваліфікації діянь, вчинених за обставин, які усувають їх 

злочинність. 

8. Кваліфікація діянь, вчинених за наявності окремих видів обставин, 

передбачених розділом VIII Загальної частини КК. 

9. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що виключають 

злочинність, передбачених Особливою частиною КК. 

10. Види обставин, що усувають злочинність діяння, передбачених 

Особливою частиною КК. 

11. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, які усувають злочинність 

діяння, передбачених Конституцією України, міжнародно-правовими актами та 

„некримінальними‖ нормативно-правовими актами України 
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ТЕМА № 13 КВАЛІФІКАЦІЯ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ  

(4 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

Рекомендована література  

Мета лекції. 

Вступ. 

1. Кваліфікуюче значення поведінки винного після закінчення злочину. 

2.Позитивна посткримінальна поведінка в системі інститутів 

кримінального права України. 

3. Кваліфікація при позитивній посткримінальній поведінці. 

Висновки. 

Питання для самоконтролю 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є розкриття поняття та значення пост кримінальної 

поведінки,  роз’яснення загальних засад позитивної пост кримінальної 

поведінки в системі інститутів Кримінального права України та її вплив на 

кваліфікації кримінально-караних діянь. 

 

ВСТУП 

Один із специфічних інститутів кримінального права складають норми, 

які стосуються поведінки особи після вчинення злочину, або як ще її називають 

— посткримінальної поведінки. На перший погляд видається, що така 

поведінка не має кримінально-правового значення — адже оцінці підлягає не 

те, що було після закінчення злочину, а у ході його вчинення. Однак більш 

детальний аналіз свідчить, що це далеко не так. В цілому ряді випадків 

посткримінальна поведінка сама підлягає кримінально-правовій кваліфікації. 

Вона тягне для особи, дії якої кваліфікуються, як позитивні, так і негативні 

наслідки. 

Чинний КК істотно збільшив (порівняно з КК України 1960 р.) коло 

випадків, коли посткримінальна поведінка враховується при кваліфікації дій 

особи, яка вчинила злочин. Досить сказати, що більш ніж вдвічі збільшилася 

кількість норм, які регламентують звільнення особи від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з позитивною посткримінальною поведінкою. Разом 

з 

тим, законодавча регламентація посткримінальної поведінки в КК далеко 

не завжди досконала, що утруднює застосування відповідних кримінально-

правових норм, визначення їх співвідношення із суміжними. 

Доводиться констатувати, що в слідчо-прокурорській і судовій практиці 

питання застосування норм, які регламентують посткримінальну поведінку, 

вирішуються неоднозначно, при цьому допускається немало помилок. 

Роз’яснення ж Пленуму Верховного Суду України існують лише щодо окремих 

питань (зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

позитивною пост- кримінальною поведінкою при даванні хабара). 

Разом з тим, відповідні положення в теорії кримінального права по суті не 

висвітлювалися. Принаймні, відсутні монографічні публікації, немає 

завершених дисертаційних досліджень. 

Тому аналіз питань кваліфікації посткримінальної поведінки становить 

теоретичний і практичний інтерес, хоча пов’язаний з певними труднощами. 

 

1. КВАЛІФІКУЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ ВИННОГО ПІСЛЯ 

ЗАКІНЧЕННЯ ЗЛОЧИНУ  

 

Значення поведінки винного після вчинення злочину 

Поширеною є думка, згідно з якою поведінка особи після завершення 

злочину не впливає на кваліфікацію скоєного. Однак більш детальний аналіз 

свідчить, що це правильно лише для окремих видів такої поведінки. 
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Оцінюючи поведінку особи після закінчення злочину, можна дійти 

висновку, що вона може бути різна за своїм правовим значенням: 

 бути індиферентною для кримінального права; 

 характеризувати вчинений раніше злочин — підтверджувати мету, 

свідчити про мотиви дій винного; 

 вести до «перетворення» простого виду злочину в кваліфікований, 

простого чи кваліфікованого в особливо кваліфікований; 

 становити собою склад іншого злочину; 

 мати ознаки позитивної посткримінальної поведінки. 

Посткримінальна поведінка, яка не враховується при кваліфікації  

У більшості випадків поведінка винного після вчинення злочину ніяк не 

впливає на правову оцінку діянь особи — вона не враховується при оцінці 

попередніх дій і не становить собою самостійного злочину. Так, не впливає на 

кваліфікацію знищення раніше викраденого майна, вчинене з метою уникнути 

відповідальності за злочин, розчленування трупа з метою приховання вбивства, 

те чи інше використання одержаного хабара тощо. Дії такого роду є 

індиферентними для кримінального права, як правило, тоді, коли вони вчинені 

щодо предмета, потерпілого, які вже виступали ознаками відповідних злочинів. 

Повторне урахування цих ознак і кваліфікація відповідних діянь як інших 

злочинів, суперечило б принципу недопустимості подвійного інкримінування 

одних і тих же посягань. 

 

Посткримінальна поведінка, яка враховується при оцінці раніше 

вчинених діянь  

Положення про те, що діяння, вчинене після закінчення злочину, може 

впливати на його кваліфікацію, на перший погляд видається абсурдним. Однак 

у ряді випадків наступна поведінка особи характеризує суб’єктивну сторону 

попередніх дій. Відомо, що юридичне і фактичне закінчення злочину може не 

збігатися. Кваліфікація скоєного здійснюється тоді, коли відомі як діяння 

винного, що мали місце до юридичного закінчення злочину, так і дії чи 

бездіяльність після його закінчення. Тому було б неправильно при оцінці 

посягання враховувати лише частину поведінки винного. 

На це орієнтують і вищі судові органи. 

Так, Пленум Верховного Суду СРСР у постанові № 4 від 27 червня 1975 

р. «Про судову практику в справах про умисне вбивство» вказав, що про 

наявність особливої жорстокості умисного вбивства може, зокрема, свідчити 

глумління над трупом. Чинною постановою Пленуму Верховного Суду України 

від 7 лютого 2003 р. № 2 «Про судову практику в справах про злочини проти 

життя і здоров’я особи» де положення підтверджене у ч. 1 пункту 8, де 

зазначено, що умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю, 

якщо воно було ...поєднане з глумлінням над трупом. 

При відмежуванні умисного тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок 

якого сталася смерть потерпілого від вбивства, а також замаху на вбивство від 
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умисного тяжкого тілесного ушкодження у слідчо-прокурорській і судовій 

практиці враховують поведінку винного після вчинення злочину. 

Так, змінюючи кваліфікацію дій Л. зі ст. 17 таст. 94 КК нач. 1 ст. 101 КК 

України 1960р., судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду 

України вказала: «...показання Л. про відсутність у нього умислу на вбивство 

дружини знаходять підтвердження в його поведінці одразу ж після нанесення 

потерпілій ножових поранень. Як видно з показань потерпілої Лв., Л. на місці 

злочину виявив особливу стурбованість станом її здоров’я й сам викликав їй 

швидку медичну допомогу». 

Хрестоматійними є неодноразово описані у юридичній літературі 

випадки, коли негайну передачу вилученого державного майна іншій державній 

установі було взято до уваги як обставину, що підтверджує відсутність 

корисливих мотивів, у зв’язку з чим скоєне не було визнане розкраданням 

державного майна. 

В цілому ряді статей Особливої частини КК як кваліфікуюча чи особливо 

кваліфікуюча ознака злочину передбачено настання наслідків, а простий склад 

цього ж злочину є формальним. При цьому наслідки настають не самі по собі, а 

завдяки певній поведінці винного. 

Типовим прикладом є шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). 

Посягання, передбачене ч. 1 ст. 222 КК, є закінченим з моменту подання 

завідомо неправдивої інформації органу, який приймає рішення про надання 

фінансових ресурсів. Завдання ж великої матеріальної шкоди (ч. 2 ст. 222 КК) 

передбачає, принаймні, отримання грошових коштів чи ресурсів у натуральній 

формі. Таким чином, кваліфікований вид шахрайства з фінансовими ресурсами 

передбачає після виконання простого складу даного злочину ще вчинення 

відповідних діянь і настання наслідків. 

В такому випадку діяння, описані в диспозиції частини першої 

відповідної статті КК, становлять закінчене посягання. Однак окремо вони не 

кваліфікуються. Пост- кримінальна поведінка свідчить про те, що особа 

продовжує реалізацію свого посягання. Скоєне має оцінюватися в цілому, 

враховуючи стадію, яка досягнута внаслідок вчинення дій, що виходять за межі 

простого складу злочину. Тобто: 

 якщо настали наслідки, з врахуванням яких даний злочин оцінюється 

як кваліфікований, то має місце закінчений злочин; 

 коли ж наслідки не настали, то скоєне кваліфікується як відповідний 

незакінчений злочин — замах на його кваліфікований вид. При цьому 

посягання, передбачене статтею КК про простий склад злочину, окремо не 

кваліфікується. 

Посткримінальна поведінка, яка становить собою інший злочин  

Діяння, вчинені після закінчення певного посягання, кваліфікуються 

самостійно. Вони утворюють склад іншого злочину тоді, коли не є 

продовженням попередньої поведінки, відображеної у кваліфікації. Звичайно, 

це пов’язано із заподіянням шкоди іншому потерпілому, вчиненням діяння 

щодо іншого предмета, тощо. Характерно, що такі діяння не є продовженням 
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реалізації умислу, який раніше виник, тобто вина стосовно нового злочину 

виникає самостійно. 

Тому, наприклад, опір з насильством, вчинений при затриманні особи, яка 

вчинила закінчену втечу з місць позбавлення волі, кваліфікується не за ч. 2 ст. 

393 КК, а за сукупністю — як втеча з місць позбавлення волі (ч. 1 або ч. 2 ст. 

393 КК) та, залежно від конкретних обставин, за статтями 342, 350 КК. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

В більшості випадків поведінка винного після вчинення злочину ніяк не 

впливає на правову оцінку діянь особи – її не враховують при оцінюванні 

попередніх дій, і вона не є самостійним злочином. Відповідні дії є 

індиферентними для кримінального права, як правило, тоді, коли їх вчинено 

щодо предмета, потерпілого, що вже виступали ознаками відповідних злочинів. 

Повторне урахування цих ознак і кваліфікація відповідних діянь як інших 

злочинів суперечили б принципу неприпустимості подвійного інкримінування 

одних і тих самих посягань. 

Діяння, вчинені після закінчення певного посягання, кваліфікують 

самостійно. Вони утворюють склад іншого злочину тоді, коли не є 

продовженням попередньої поведінки, яку відображено у кваліфікації. 

Оцінюючи поведінку особи після закінчення злочину, можна прийти до 

висновку, що вона може бути різною за своїм правовим значенням: 

1) бути індиферентною для кримінального права; 

2) характеризувати вчинений раніше злочин – підтверджувати мету, 

свідчити про мотиви дій винного; 

3) вести до „перетворення” простого виду злочину на кваліфікований, 

простого чи кваліфікованого – на особливо кваліфікований; 

4) становити собою склад іншого злочину; 

5) мати ознаки позитивної посткримінальної поведінки. 

 

2. ПОЗИТИВНА ПОСТКРИМІНАЛЬНА ПОВЕДІНКА В СИСТЕМІ 

ІНСТИТУТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

 

Поняття позитивної посткримінальної поведінки 

Для позитивної посткримінальної поведінки характерно: 

1) вчинення закінченого злочину („кримінальної поведінки”). При цьому 

особа може виступати як виконавець злочину, а в деяких випадках бути іншим 

співучасником; 

2) такий злочин законодавець зараховує до тих, правові наслідки яких 

погашає подальша поведінка особи; 

3) особа, яка вчинила злочин, що виконує чітко визначені в КК дії, які 

оцінюють як позитивні – бажана з погляду інтересів держави і суспільства 

поведінка; 

4) заохочення особи, яка вчинила певний злочин, до відповідної поведінки 

застосуванням звільнення від кримінальної відповідальності. Причому 

звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених 
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Особливою частиною КК, є обов’язком, а не правом правозастостосовних 

органів. 

Відмінність позитивної посткримінальної поведінки від дієвого каяття та 

добровільної відмови відображено в таблиці. 

Таблиця «Відмінність позитивної посткримінальної поведінки від 

дієвого каяття та добровільної відмови» 

 

Розмежувальна 

ознака 

Кримінально-правовий інститут, для якого характерною є 

відповідна ознака 

Добровільна 

відмова 
Дієве каяття 

Позитивна 

посткримінальна 

поведінка 

Види злочинів, 

при вчиненні 

яких має місце 

певний інститут 

Будь-який умисний 

злочин 

І умисні, і 

необережні злочини 

Злочини, стосовно 

яких таке звільнення 

прямо передбачено 

законом 

Стадія розвитку 

злочину, на якій 

можливе 

застосування 

До моменту 

закінчення злочину 

І в закінченому, і в 

незакінченому 

злочині 

Після закінчення 

злочину 

Причини, які 

зумовлюють 

відповідну 

поведінку особи 

Власна („добра‖) 

воля 

І власна воля особи, 

і вимушене 

припинення 

злочину 

Власна („добра‖) 

воля 

Спосіб 

виконання 

Дія в деяких 

випадках і 

бездіяльність, зміст 

яких визначають 

конкретні обставини 

Лише дія 

Дії, зміст яких для 

кожного виду 

злочину прямо 

визначено в КК 

Правові 

наслідки 

Є підставою не 

притягнення до 

кримінальної 

відповідальності або 

звільнення від неї 

притягнутих осіб 

Є обставиною, що 

пом’якшує 

відповідальність, 

враховують при 

призначенні 

покарання 

Є підставою 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності 

 

Кваліфікація при позитивній поведінці  

Вище відзначалося, що позитивна посткримінальна поведінка виступає 

підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності за фактично 

вчинені діяння, які становлять закінчений злочин. Таке звільнення не впливає 

на кваліфікацію вже скоєного, не усуває його оцінку як злочину. Має місце 

лише специфічний правовий наслідок, позитивний для особи, яка після 

закінчення злочину діяла відповідно до вимог кримінального закону. 
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Кваліфікація при позитивній ня кваліфікації при посткримінальній 

поведінці вклю- позитивній посткри- чає в себе:  

 кваліфікацію кримінальної поведінки — діянь, щодо яких передбачене 

звільнення від кримінальної відповідальності при наступній позитивній 

поведінці. При цьому, має бути констатовано, принаймні, таке: 

 діяння, підлягає кваліфікації за статтею (частиною статті) Особливої 

частини КК, щодо якої встановлене звільнення за умови посткримінальної 

поведінки; 

 діяння містить усі ознаки закінченого злочину; 

 кваліфікацію посткримінальної поведінки. У свою чергу це 

передбачає: 

 оцінку фактичних даних, які свідчать про вчинення особою діянь, 

встановлених кримінально-правовою нормою, яка регламентує даний вид 

посткримінальної поведінки; 

 встановлення відповідності між ознаками, які характеризують 

фактичну поведінку особи після вчинення злочину і умовами звільнення, 

передбаченими статтею Особливої частини КК; 

 висновок, що у скоєному немає ознак добровільної відмови чи дієвого 

каяття; 

 остаточну оцінку діяння в цілому, яка полягає у визнанні наявності 

підстав для звільнення від кримінальної відповідальності або ж відсутності 

таких підстав і необхідність притягнення особи до кримінальної 

відповідальності. 

Кваліфікація діяння, вчиненого за наявності ознак позитивної 

посткримінальної поведінки, може мати своїм результатом: 

 визнання, що наявні усі підстави для повного, остаточного і 

безумовного звільнення від кримінальної відповідальності за вчинене у зв’язку 

з позитивною посткримінальною поведінкою; 

 визнання того, що особа підлягає звільненню від кримінальної 

відповідальності за певний злочин у зв’язку з позитивною посткримінальною 

поведінкою, водночас, підлягає кримінальній відповідальності за інші діяння, 

кваліфіковані як злочини; 

 встановлення наявності лише частини обов’язкових ознак позитивної 

посткримінальної поведінки. Це має своїм наслідком висновок про необхідність 

кваліфікації скоєного як злочину, передбаченого відповідною статтею 

Особливої частини КК; 

 оцінка скоєного як такого, що характеризується ознаками добровільної 

відмови чи дієвого каяття з відповідною кримінально-правовою кваліфікацією. 

Особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

позитивною посткримінальною поведінкою тоді, коли наявна сукупність не 

лише вказаних вище загальних ознак, а ще й ознак, встановлених Особливою 

частиною КК щодо окремих злочинів. Ці ознаки стосуються насамперед 

поведінки особи після закінчення злочину. Кількість відповідних дій, їх 

характер різний для кожного з видів посягань, стосовно яких передбачене 
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звільнення від кримінальної відповідальності при відповідній поведінці. Крім 

того, звільнення від кримінальної відповідальності за аналізованою підставою 

пов’язується ще й з роллю особи у вчиненому злочині, тим, наскільки активною 

була її злочинна діяльність. 

Сукупність ознак, які виступають підставою звільнення від кримінальної 

відповідальності при позитивній по- сткриміиальній поведінці, можна (за 

аналогією з іншими випадками, коли необхідно встановлювати сукупність 

певних ознак) називати складом позитивної посткриміналь- ної поведінки. Така 

назва акцентує увагу на тому, що: 

 повинні бути встановлені усі без винятку ознаки для того, щоб 

констатувати наявність цього складу; 

 відсутність хоча б однієї з ознак означає відсутність складу в цілому і 

неможливість застосування звільнення від кримінальної відповідальності; 

 склади окремих видів позитивної посткримінальної поведінки 

індивідуальні — для звільнення у кожному із передбачених законом випадків 

потрібно встановлювати окрему сукупність ознак. 

Склади посткримінальної поведінки включають ознаки, які: 

 позначають злочин, при вчиненні якого застосовується звільнення; 

 визначають коло осіб, щодо яких допускається застосування 

звільнення; 

 характеризують поведінку особи в ході вчинення злочину; 

 вказують на дії, які повинна вчинити особа, як умову звільнення; 

 додаткові умови, які не стосуються особи та її поведінки. 

 

Як вже вказувалося, чинний КК, передбачає звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв’язку з позитивною посткримінальною поведінкою у 13 

випадках. Умови звільнення викладаються у останніх за порядком частинах 

статей Особливої частини КК, які передбачають відповідальність за певні 

злочини. Тому для формування складів посткримінальної поведінки потрібно 

звертатися як до диспозицій статей, які встановлюють відповідальність, так і до 

частин статей, присвячених умовам звільнення. 

Для зручності та наочності результати аналізу чинного КК подані у 

таблиці. 
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Таблиця «Склади посткримінальної поведінки» 

Стаття КК, 

яка 

передбачає 

звільнення 

Особа, яка 

підлягає 

звільненню 

Вимоги до 

поведінки 

особи в ході 

вчинення 

злочину 

Дії, які повинна 

вчинити особа, як 

умови звільнення 

Додаткові 

умови 

1 2 3 4 5 

111. 

Державна 

зрада 

Громадянин 

України 

(суб’єкт 

цього 

злочину) 

На виконання 

злочинного 

завдання 

іноземної 

держави, 

іноземної 

організації або 

їх 

представників 

ніяких дій не 

вчинив 

Добровільно заявив 

органам державної 

влади про свій зв’язок з 

ними та про отримане 

завдання 

 

114. 

Шпигунство 

Особа 

(суб’єкт 

цього 

злочину) 

 

Припинення 

діяльності...; 

Добровільне 

повідомлення органів 

влади про вчинене 

Внаслідок 

цього 

(поведінки 

особи) і 

вжитих 

заходів було 

відвернено 

заподіяння 

шкоди 

інтересам  

України 

307. 

Незаконне 

виробництво 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин або 

їх аналогів 

 

Вчинення 

злочинів, 

передбачених 

ч. 1 ст. 307, ч. 1 

ст. 309 КК 

1) добровільно здала 

наркотичні засоби, 

психотропні речовини 

або їх аналоги і вказала 

джерело їх придбання; 

або 

2) сприяла розкриттю 

злочинів, пов’язаних з 

їх 

(наркотиків)незаконним 

обігом 
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309. 

Незаконне 

виробництво 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин або 

їх аналогів 

без мети 

збуту 

 

Вчинення дій, 

передбачених 

ч. 1 ст. 309 КК 

(незаконні дії 

щодо 

наркотиків без 

мети збуту) 

Особа добровільно 

звернулася до 

лікувального закладу і 

розпочала лікування від 

наркоманії 

 

311. 

Незаконне 

виробництво 

прекурсорів 

 

Ввчинення дій, 

передбачених 

ч. 2 ст. 311 КК 

Особа 

1) добровільно здала 

прекурсори... і вказала 

джерело їх придбання 

або 

2) сприяла розкриттю 

злочинів, пов’язаних з 

незаконним обігом 

прекурсорів, 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин або їх 

аналогів 

 

369. 

Давання 

хабара 

Особа, яка 

дала хабар 
 

Після давання 

хабара 

добровільно 

заявила про те, 

що сталося, 

органу, 

наділеному 

законом правом 

на порушення 

кримінальної 

справи 

Щодо цієї 

особи мало 

місце 

вимагання 

хабара. 

До пору- 

шення 

кримінальної 

справи щодо 

неї 

 

Аналіз відповідних положень чинного КК свідчить, що умови звільнення 

від кримінальної відповідальності при позитивній посткримінальній поведінці 

вкрай «різно- шерстні» , при їх викладенні законодавець не дотримувався будь-

якої системи, не використав можливості сформулювати загальні норми про 

звільнення при окремих типових проявах посткримінальної поведінки 

(добровільна видача заборонених предметів, відмова від організованої 

співучасті, сплата обов’язкових платежів). 

З усіх умов звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній 

посткримінальній поведінці окремо слід зупинитися на значенні тих, які у 
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наведеній вище таблиці вказані як додаткові. Це умови, що не пов’язані з 

поведінкою особи, яка вчиняє злочин і за яку підлягає звільненню. Вони 

стосуються: 

 службової діяльності працівників правоохоронних органів — 

порушення ними кримінальної справи чи притягнення до кримінальної 

відповідальності за дії, щодо яких має місце посткримінальна поведінка; 

 діяльності компетентних органів щодо відвернення заподіяння шкоди 

інтересам України (щодо шпигунства); 

 наявності в діях особи складу іншого злочину; 

 провокуючих дій особи, яка викликає злочинну поведінку (вимагання і 

наступне давання хабара). 

Саме використання таких умов в складі позитивної по сткримінальної 

поведінки викликає заперечення, оскільки їх наявність може й не охоплюватися 

виною особи, вона не може вплинути на їх наявність. Логічним було б 

обмежитися лише тими умовами, які залежать від поведінки особи, яка прагне 

«відмовитися» від уже вчиненого і довести відповідними діями, що її діяння і 

вона сама втратили суспільну небезпеку. Однак, оскільки відповідні ознаки 

передбачені чинним КК, вони повинні встановлюватися в ході кримінально-

правової кваліфікації посткримінальної поведінки. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Для позитивної посткримінальної поведінки характерно: 

 вчинення закінченого злочину („кримінальної поведінки‖).  

 такий злочин законодавець зараховує до тих, правові наслідки яких 

погашає подальша поведінка особи; 

 особа, яка вчинила злочин, що виконує чітко визначені в КК дії, які 

оцінюють як позитивні – бажана з погляду інтересів держави і суспільства 

поведінка; 

 заохочення особи, яка вчинила певний злочин, до відповідної поведінки 

застосуванням звільнення від кримінальної відповідальності.  

Кваліфікація при позитивній ня кваліфікації при посткримінальній 

поведінці вклю- позитивній посткри- чає в себе:  

 кваліфікацію кримінальної поведінки — діянь, щодо яких передбачене 

звільнення від кримінальної відповідальності при наступній позитивній 

поведінці.  

 кваліфікацію посткримінальної поведінки.  

 

3. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИ ПОЗИТИВНІЙ ПОСТКРИМІНАЛЬНІЙ 

ПОВЕДІНЦІ  

 

Умови врахування позитивної посткримінальної поведінки 

При позитивній посткримінальній поведінці від кримінальної 

відповідальності звільняють за таких умов: 

1) вчинено не будь-який злочин, а один із тих, стосовно яких закон 
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передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за відповідної 

поведінки. Чинний КК передбачає таке звільнення у 13 випадках; 

2) злочин є закінченим. При незакінченому злочині підставами звільнення 

є не ці обставини, а інститут добровільної відмови, більш пільговий для особи; 

3) після закінчення злочину винний вчинив дії, прямо передбачені законом 

як умови звільнення від кримінальної відповідальності. Таке звільнення не 

впливає на кваліфікацію скоєного, не усуває його оцінку як злочину. Має місце 

лише специфічний правовий наслідок, позитивний для особи, яка після 

закінчення злочину діяла відповідно до вимог кримінального закону. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

При позитивній посткримінальній поведінці від кримінальної 

відповідальності звільняють за таких умов: 

 вчинено не будь-який злочин, а один із тих, стосовно яких закон 

передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за відповідної 

поведінки; 

 злочин є закінченим.  

 після закінчення злочину винний вчинив дії, прямо передбачені 

законом як умови звільнення від кримінальної відповідальності.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

В більшості випадків поведінка винного після вчинення злочину ніяк не 

впливає на правову оцінку діянь особи – її не враховують при оцінюванні 

попередніх дій, і вона не є самостійним злочином. Відповідні дії є 

індиферентними для кримінального права, як правило, тоді, коли їх вчинено 

щодо предмета, потерпілого, що вже виступали ознаками відповідних злочинів. 

Повторне урахування цих ознак і кваліфікація відповідних діянь як інших 

злочинів суперечили б принципу неприпустимості подвійного інкримінування 

одних і тих самих посягань. 

Діяння, вчинені після закінчення певного посягання, кваліфікують 

самостійно. Вони утворюють склад іншого злочину тоді, коли не є 

продовженням попередньої поведінки, яку відображено у кваліфікації. 

Оцінюючи поведінку особи після закінчення злочину, можна прийти до 

висновку, що вона може бути різною за своїм правовим значенням: 

 бути індиферентною для кримінального права; 

 характеризувати вчинений раніше злочин – підтверджувати мету, 

свідчити про мотиви дій винного; 

 вести до „перетворення” простого виду злочину на кваліфікований, 

простого чи кваліфікованого – на особливо кваліфікований; 

 становити собою склад іншого злочину; 

 мати ознаки позитивної посткримінальної поведінки 

.Для позитивної посткримінальної поведінки характерно: 

1) вчинення закінченого злочину („кримінальної поведінки‖). При цьому 

особа може виступати як виконавець злочину, а в деяких випадках бути іншим 
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співучасником; 

2) такий злочин законодавець зараховує до тих, правові наслідки яких 

погашає подальша поведінка особи; 

3) особа, яка вчинила злочин, що виконує чітко визначені в КК дії, які 

оцінюють як позитивні – бажана з погляду інтересів держави і суспільства 

поведінка; 

4) заохочення особи, яка вчинила певний злочин, до відповідної 

поведінки застосуванням звільнення від кримінальної відповідальності. 

Причому звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, 

передбачених Особливою частиною КК, є обов’язком, а не правом 

правозастостосовних органів. 

Кваліфікація при позитивній ня кваліфікації при посткримінальній 

поведінці вклю- позитивній посткри- чає в себе:  

 кваліфікацію кримінальної поведінки — діянь, щодо яких передбачене 

звільнення від кримінальної відповідальності при наступній позитивній 

поведінці.  

 кваліфікацію посткримінальної поведінки.  

 

При позитивній посткримінальній поведінці від кримінальної 

відповідальності звільняють за таких умов: 

1) вчинено не будь-який злочин, а один із тих, стосовно яких закон 

передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за відповідної 

поведінки. Чинний КК передбачає таке звільнення у 13 випадках; 

2) злочин є закінченим. При незакінченому злочині підставами звільнення 

є не ці обставини, а інститут добровільної відмови, більш пільговий для особи; 

3) після закінчення злочину винний вчинив дії, прямо передбачені 

законом як умови звільнення від кримінальної відповідальності. Таке 

звільнення не впливає на кваліфікацію скоєного, не усуває його оцінку як 

злочину. Має місце лише специфічний правовий наслідок, позитивний для 

особи, яка після закінчення злочину діяла відповідно до вимог кримінального 

закону. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Загальноправове значення посткримінальної поведінки. 

2. Посткримінальна поведінка, яку не враховують при кваліфікації. 

3. Посткримінальна поведінка, яку враховують оцінюючи раніше вчинені 

діяння. 

4. Посткримінальна поведінка, яка перетворює вчинений злочин на більш 

небезпечний його вид. 

5. Посткримінальна поведінка, яка становить злочин. 

6. Позитивна посткримінальна поведінка в системі інститутів 

кримінального права України. 

7. Поняття позитивної посткримінальної поведінки. 

8. Кваліфікація при позитивній посткримінальній поведінці. 

9. Умови врахування позитивної посткримінальної поведінки. 
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Мета лекції. 

Вступ. 

1. Відсутність складу злочину як обставина, що виключає провадження в 

кримінальній справі. 

2. Кваліфікація малозначних посягань. 

3. Кваліфікація за відсутності ознак суб’єкта злочину. 

4. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності вини. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Метою лекції є з’ясування правил кваліфікації малозначних посягань, 

діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність та кваліфікації діянь, вчинених за відсутності 

вини, а також, інших дискусійних питань з теми лекції. 

 

ВСТУП 

Кримінально-правова кваліфікація включає в себе доведення наявності 

ознак складу злочину, що здійснюється шляхом послідовного зіставлення 

фактичних ознак скоєного з ознаками складу злочину, передбаченими 

кримінальним законом. При цьому може виявитися, що певна ознака, 

обов’язкова для даного складу злочину, відсутня. Це означає, що 

відповідальність за статтею, яка передбачає склад відповідного злочину, 

настати не може, кримінально-правова кваліфікація діяння як злочину не 

відбувається. Результатом такої кваліфікації є визнання відсутності ознак 

складу злочину. 

Визнання відсутності складу злочину пов’язано з рядом юридично 

значущих дій. Вони стосуються не лише прийняття відповідного 

процесуального рішення та оформлення цього факту, а й вирішення ряду 

питань матеріального кримінального права. Останні пов’язані, зокрема з 

оцінкою поведінки інших учасників цього ж злочину, визначенням того, чи 

немає у скоєному 

ознак якогось іншого злочину (злочинів), встановленням того, чи не 

підлягають застосуванню нормативні акти інших галузей права. Таким чином, 

констатація відсутності складу злочину далеко не завершує процес правової 

кваліфікації вчиненого. 

При цьому в слідчо-прокурорській та судовій практиці зустрічається 

немало помилкових чи недостатньо обґрунтованих рішень, тим більше, що 

відмова в порушенні та закриття кримінальних справ у зв’язку з відсутністю 

складу злочину є поширеним явищем — воно щороку має місце в десятках, 

сотнях тисяч випадків. Далеко не всі питання, що виникають при цьому, 

вирішені в теорії кримінального права, знайшли своє однозначне висвітлення в 

юридичній літературі, немало з них взагалі не привертали увагу дослідників. 

Тому вивчення питань кваліфікації діянь, вчинених при відсутності ознак 

складу злочину, є теоретично актуальним і практично значимим. 

 

1. ВІДСУТНІСТЬ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЯК ОБСТАВИНА, ЩО 

ВИКЛЮЧАЄ ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ  

 

Поняття і значення відсутності складу злочину  

Склад злочину — це система ознак, наявність яких дає підстави визнати 

діяння злочином. У кримінально-правовій літературі нерідко склад злочину 

визначають не як систему, а як сукупність ознак (інколи вказують на ці 

поняття як на рівнозначні), акцентують увагу на тому, що ознаки складу 
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злочину вказуються лише в кримінальному законі. Видається, що такі 

формулювання, принаймні, неточні. 

Адже, ознаки складу злочину взаємопов’язані й випливають одна з одної, 

розташовані в певному порядку, відсутність однієї з ознак означає відсутність 

складу злочину в цілому. Це характерно саме для системних утворень. Тому 

більш прийнятним буде вести мову про те, що склад злочину — це система 

ознак. 

Треба конкретизувати і те, на підставі чого ті чи інші ознаки визнаються 

ознаками складу злочину, — звідки вони беруться; чи можуть такі ознаки 

встановлюватися лише в кримінальному законі, чи й визначатися на основі 

якихось інших джерел; чи можна говорити про відсутність складу злочину у 

випадку не встановлення ознак, які прямо в КК не названі. Видається, що 

підстав для категоричних тверджень про те, що ознаки складу злочину 

встановлюються виключно в КК, немає. Адже є ознаки, які безумовно належать 

до ознак складу злочину, але в КК про них не говориться нічого. Це, наприклад, 

причинний зв’язок. Нерідко необхідність для складу злочину тих чи інших 

ознак виводиться з: 

 аналізу інших ознак (тих, які названі в законі); 

 статей КК, які передбачають відповідальність за інші злочини чи інші 

види цього ж злочину; 

 нормативно-правових актів інших галузей права; 

 позицій правозастосовної практики; 

 теоретичних положень. 

Тому правильніше було б говорити, що ознаки складу злочину 

«виводяться» з положень КК, ознаки певного складу злочину встановлюються в 

ході тлумачення кримінально-правових норм, а не завжди прямо в ньому 

закріплюються. Тим більше, до вказаних джерел потрібно звертатися при 

з’ясуванні змісту ознак складу злочину. 

Всього в теорії кримінального права звичайно виділяють 20 ознак складу 

злочину. Слід відзначити, що єдності у тому, які ж ознаки характеризують 

склад злочину, в кримінально-правовій науці немає. Розбіжності з цього 

питання виникають, оскільки окремі автори: 

 не визнають необхідності виділення загального об’єкта як самостійної 

ознаки складу злочину; 

 вважають, що щодо окремих злочинів може мати місце збіг родового і 

безпосереднього об’єкта злочину; 

 предмет злочину характеризують як невід’ємну частину його об’єкта, 

яку не слід виділяти окремою ознакою; 

 потерпілого оцінюють не як ознаку складу злочину, а як процесуальну 

фігуру; 

 емоційний стан суб’єкта злочину — сильне душевне хвилювання 

розглядають як окрему ознаку; 

 причинний зв’язок вважають невід’ємною частиною суспільно 

небезпечних наслідків. 
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Ознаки складу злочину «об’єднуються» у чотири елементи складу 

злочину. Елемент складу злочину — це сукупність ознак, які відносяться до 

однієї із сторін вчиненого посягання, характеризують: 

 те, чому злочином заподіюється шкода, — об’єкт злочину; 

 зовнішній (видимий, доступний для споглядання і встановлення) вияв 

злочину — об’єктивна сторона злочину; 

 того, хто вчинив злочин і підлягає за нього кримінальній 

відповідальності, — суб’єкт злочину; 

 внутрішні процеси, які відбуваються у свідомості та волі особи, яка 

вчиняє злочин, — суб’єктивна сторона злочину. 

Таким чином, якщо ознака складу злочину — це його окрема характерна 

риса (властивість, особливість), то елемент — група ознак. 

 

Елементи та ознаки складу злочину 

 

Елементи 

складу 

злочину 

Ознаки, які характеризують кожний елемент складу 

злочину 

Об’єкт 

злочину 

Загальний об’єкт злочину 

Об’єктивні ознаки 

складу злочину 

Родовий об’єкт злочину 

Безпосередній об’єкт злочину 

Предмет злочину 

Потерпілий від злочину 

Об’єктивна 

сторона 

злочину 

Суспільно небезпечне (злочинне) 

діяння 

Суспільно небезпечні (злочинні) 

наслідки 

Причиновий зв’язок між діянням і 

наслідками 

Спосіб вчинення злочину 

Час вчинення злочину 

Місце вчинення злочину 

Обстановка вчинення злочину 

Знаряддя (засоби) вчинення злочину 

Суб’єкт 

злочину 

Статус фізичної особи 

Суб’єктивні ознаки 

складу злочину 

Досягнення віку, 3 якого може 

наставати кримінальна 

відповідальність 

Осудність 

Ознаки спеціального суб’єкта 

Суб’єктивна 

сторона 

злочину 

Вина 

Мета вчинення злочину 

Мотив вчинення злочину 
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Поняття відсутності складу злочину  

Відсутність складу злочину ніяк не означає відсутності усіх обов’язкових 

ознак. Щоб констатувати відсутність складу злочину, досить встановити, що не 

вистачає хоча б однієї обов’язкової ознаки. Причому, встановивши відсутність 

якоїсь із таких ознак, інші можна й не визначати — склад злочину все одно 

буде відсутнім. 

Відсутність же факультативних ознак взагалі не повинна оцінюватися як 

відсутність ознак складу злочину. Оскільки вони факультативні, то й не 

обов’язкові, їх наявність не впливає на визнання наявності повного складу 

відповідного посягання. 

Конкретність відсутності складу злочину  

Не можна вести мову про відсутсутності складу зло- ність складу злочину 

взагалі. Оскільки поняття складу злочину завжди стосується певного виду 

посягання, то й відсутність складу злочину визначається щодо злочину, 

передбаченого тією чи іншою кримінально-правовою нормою. Звідси випливає, 

що відсутність складу одного злочину (наприклад, посягання на життя 

працівника правоохоронного органу) зовсім не означає, що скоєне не є 

злочином. Адже діяння може містити ознаки якогось іншого складу злочину 

(наприклад, умисного вбивства). 

Тому, констатувавши відсутність ознак складу злочину, потрібно 

визначити, чи не наявні ознаки іншого злочину чи адміністративного 

правопорушення, дисциплінарного проступку, цивільного делікту. 

Матеріально-правове значення відсутності складу злочину полягає у 

тому, що при встановленні такої обставини констатується відсутність підстави 

кримінальної відповідальності.  

Відсутність складу злочину відповідно до п. 2 ст. 6 КПК України є однією 

з обставин, що виключає провадження у кримінальній справі. Це означає, що у 

зв’язку з відсутністю складу злочину кримінальна справа не може бути 

порушена. Отже, відсутність складу злочину є підставою для відмови у 

порушенні кримінальної справи. Якщо ж кримінальна справа вже була 

порушена, то вона у зв’язку з відсутністю складу злочину повинна бути 

закрита. А це означає, що скоєне не може кваліфікуватися як певний злочин 

(склад якого відсутній), а повинно бути оцінене як злочин, передбачений іншою 

кримінально-правовою нормою; як діяння, вчинене за обставин, що усувають їх 

злочинність; незлочинне (адміністративне, дисциплінарне, цивільне) 

правопорушення; правомірна поведінка. 

Аналізована обставина має місце, принаймні, у таких випадках: 

 коли взагалі не встановлена наявність певної обов’язкової ознаки 

конкретного складу злочину; 

 має місце малозначність посягання; 

 діяння вчинене за обставин, які виключають злочинність. 

Відсутність складу злочину, як обставина, що виключає провадження 

по кримінальній справі 

Відсутність об’єктивних ознак складу злочину може виражатися у двох 

видах: 
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1) повній відсутності хоча б однієї з ознак, які відносяться до об’єкта чи 

об’єктивної сторони; 

2) недосягненні параметру ознаки, яка має кількісний вираз. Практично 

це може стосуватися лише суспільно небезпечних наслідків — заподіянні 

злочином шкоди меншої, ніж тієї, за наявності якої настає кримінальна 

відповідальність. 

Визначення виду відсутності об’єктивних ознак складу злочину та 

конкретної ознаки, яка відсутня, має матеріально-правове та процесуальне 

значення. Адже залежно від цього визначаються підстави для відмови в 

порушенні чи припиненні кримінальної справи, оскільки це може означати 

відсутність події злочину, малозначність діяння, відсутність окремих ознак 

складу. Також, з врахуванням цього визначається, чи може діяння становити 

собою інший злочин, чи інше правопорушення, чи воно має визнаватися 

правомірним і таким, яке взагалі не повинно тягти застосування заходів 

правового впливу. 

 

Кваліфікація за відсутності об’єктивних ознак складу злочину 

 

Відсутність об’єктивних ознак складу злочину може виражатися у двох 

видах: 

1) повній відсутності хоча б однієї з ознак, які відносяться до об’єкта чи 

об’єктивної сторони; 

2) недосягненні параметру ознаки, яка має кількісний вираз. Практично 

це може стосуватися лише суспільно небезпечних наслідків — заподіянні 

злочином шкоди меншої, ніж тієї, за наявності якої настає кримінальна 

відповідальність. 

Визначення виду відсутності об’єктивних ознак складу злочину та 

конкретної ознаки, яка відсутня, має матеріально-правове та процесуальне 

значення. Адже залежно від цього визначаються підстави для відмови в 

порушенні чи припиненні кримінальної справи, оскільки це може означати 

відсутність події злочину, малозначність діяння, відсутність окремих ознак 

складу. Також, з врахуванням цього визначається, чи може діяння становити 

собою інший злочин, чи інше правопорушення, чи воно має визнаватися 

правомірним і таким, яке взагалі не повинно тягти застосування заходів 

правового впливу. 

Відсутність загального об’єкта злочину  

Про те, що вчинене діяння становить собою злочин, звичайно 

припускають на підставі того, що заподіяна велика шкода або існує загроза 

заподіяння такої шкоди. Однак про вчинення злочину можна вести мову лише 

тоді, коли така шкода заподіяна не будь-яким цінностям, благам, інтересам, 

суспільним відносинам, а лише охоронюваним кримінальним законом. Тобто, 

тоді, коли порушено об’єкт, який охороняється кримінальним законом в цілому 

і його конкретними статтями. 

Припущення, що внаслідок посягання порушено об’єкт, який 

охороняється певного кримінально-правовою нормою, є підставою для 
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висунення версії кваліфікації за конкретною статтею Особливої частини КК. В 

ході кваліфікації відбувається перевірка наявності об’єкта в цілому та його 

обов’язкових ознак. 

Суто теоретичний підхід полягає у сходженні від абстрактного до 

конкретного. Тобто, спочатку визначається, чи заподіюється таким діянням 

шкода правоохоронюва- ним благам (інакше кажучи, чи взагалі в даному 

випадку можуть застосовуватися правові норми, чи перебуває діяння в межах 

правової регламентації). Якщо ж констатується, що відповідна поведінка 

регулюється нормами моралі, громадських організацій тощо, то це є підставою 

для визнання того, що відсутній загальний об’єкт злочину, і діяння не 

передбачене жодною кримінально-правовою нормою. Водночас, це означає, що 

відсутній родовий і безпосередній об’єкт посягання, не заподіяна шкода 

предмету злочину чи потерпілому, не мають кримінально-правового значення 

інші об’єктивні та суб’єктивні ознаки вчиненого. 

В сучасних умовах це частіш за все зустрічається у випадку порушення 

корпоративних правил серед учасників господарських товариств, положень 

ділової етики. Так, відносно поширеними є випадки звернення до 

правоохоронних органів з приводу несправедливого, на думку заявників, 

розподілу прибутку в акціонерних товариствах. Коли прибуток за рішенням 

повноважних органів товариства (де вирішальну роль відіграють особи, які 

володіють так званим контрольним пакетом акцій) спрямовується на розвиток 

підприємства, то, відповідно, дрібні акціонери не отримують дивідендів і 

вважають, що їм заподіяна шкода, посилаються на домовленості та обіцянки, 

які їм були дані при створенні товариства. Однак відповідні відносини 

регулюються не правовими нормами, а нормами моралі, внутрішніми нормами 

організацій і вважати порушення існуючих домовленостей злочином немає 

жодних підстав. 

Якщо в ході теоретичного аналізу буде визнано порушення відносин, які 

взагалі охороняються кримінальним законом, то це ще не означає, що 

порушено загальний об’єкт злочину. Адже злочин — це діяння, яке заподіює 

велику шкоду, що порушує об’єкт в значній мірі. Тому неістотні порушення 

охоронюваного законом об’єкта не можна визнавати злочином. Отже, 

заподіяння мізерної шкоди (як класичний приклад наводять «крадіжку» яблука 

чи аркуша паперу) безпідставно визнавати порушенням загального об’єкта. 

Практичний підхід до визначення наявності об’єкта полягає здебільшого 

у використанні методу індукції, коли відповідний висновок здійснюється 

шляхом від часткового до загального. Тобто, спочатку встановлюються ознаки, 

які характеризують предмет злочину або потерпілого від злочину, суспільно 

небезпечні наслідки, а вже потім виводиться об’єкт посягання. 

Слід визнати, що в сучасній правозастосовній практиці встановленню 

об’єкта переважно не приділяється жодної уваги. Принаймні, не довелося 

зустрічати жодної (!) кримінальної справи, у матеріалах якої б відображалося, 

що а ході досудового слідства і судового розгляду відбувалося дослідження 

ознак, сукупність яких підтверджує наявність посягання на певний об’єкт 

злочину. Наявність об’єкта презюмується у випадку встановлення ознак 
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об’єктивної сторони злочину. Результатом такого підходу є відкриття 

кримінальних справ, а інколи і засудження осіб за діяння, які не порушують 

охоронювані кримінальним законом об’єкти. 

Типовим прикладом з недавньої вітчизняної історії є справа про 

причетність вищих посадових осіб України до діяльності Державного комітету 

з надзвичайного станувперіод 19—21 серпня 1991 р., порушена за ознаками 

злочину, передбаченого ст. 56 КК 1960 р. « Зрада Батьківщини ». Органи 

досудового слідства чомусь не акцентували увагу на тому, що зрада передбачає 

контакт із закордонними супротивниками, чого встановлено не було; що 

об’єктом даного посягання виступає зовнішня безпека держави, порушення якої 

не інкримінувалося. Водночас, комісія з фахівців в галузі кримінального права, 

які були залучені Генеральною прокуратурою України для дачі висновку у цій 

справі, акцентувала увагу саме на цих обставинах і дійшла висновку про 

відсутність об’єкта злочину і складу злочину в цілому. В сучасних умовах, 

показовими є оприлюднені у засобах масової інформації підходи до оцінки 

«з’їзду» депутатів усіх рівнів в м. Сєвєродонецьку наприкінці 2004 р., заклики 

учасників якого до створення так званої Південно-Східної автономної 

Української республіки часто оцінюються як посягання на територіальну 

цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК). При цьому в політичному 

запалі, який не пристало використовувати для вирішення суто юридичних 

питань, забувають, що про порушення об’єкта цього злочину можна вести мову 

лише тоді, коли посягання спрямоване на відокремлення частини території від 

єдиної держави. Допоки цього не встановлено, об’єкт даного злочину відсутній, 

як і склад злочину в цілому. 

Викладене, як видається, підтверджує значення загального об’єкта 

злочину як ознаки, яку потрібно окремо встановлювати в ході кримінально-

правової кваліфікації, відсутність котрої свідчить про відсутність усього складу 

злочину. Тому важко зрозуміти аргументи тих вчених, які продовжують 

обстоювати позицію про непотрібність виділяти загальний об’єкт злочину в 

системі ознак його складу. 

Відсутність родового об'єкта злочину  

Наявність загального об’єкта го об’єкта злочину злочину можна 

встановити лише тоді, коли має місце порушення якогось із родових об’єктів. 

Разом з тим, відсутність ознак одного із родових об’єктів при тому, що 

порушений загальний об’єкт, вказує на наявність посягання на якийсь із інших 

охоронюваних кримінальним законом родових об’єктів. Виходячи з того, що за 

загальним правилом, кожний родовий об’єкт охороняється окремим розділом 

Особливої частини КК, це вказує на те, що стаття КК, за якою слід 

кваліфікувати скоєне, передбачена в іншому розділі. 

Найчастіше версія про порушення певного родового об’єкта, відсутність 

якого потім встановлюється в ході кримінально-правової кваліфікації, а також 

висновок про необхідність пошуку певної статті у відповідному розділі 

Особливої частини КК, висувається тоді, коли сам законодавець неадекватно 

визначив місце статті в системі КК. 
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Прикладів цього можна навести більш ніж достатньо. Один із них 

стосується злочину, передбаченого ст. 127 КК «Катування». Очевидно, що 

законодавець, виділяючи в КК 2001 р. відповідну самостійну норму, прагнув 

врахувати вимоги міжнародно- правових актів, зокрема, ст. 1 Конвенції ООН 

проти катувань, мета якої полягає у встановленні посиленої відповідальності 

«державних агентів» за насильство щодо громадян. Однак суб’єкт злочину за 

ст. 127 КК в її первісній редакції був загальним, ця стаття не застосовувалася до 

службових осіб. Відповідно до практики, яка склалася, і як підтверджує П’ята 

доповідь Уряду України Комітету ООН проти катувань, відповідні дії 

службових осіб кваліфікувалися за ст. 365 КК «Перевищення влади або 

службових повноважень». 

Викладене підтверджує думку, що при визначенні родового об’єкта 

посягання, а тим самим і статті, яка його передбачає, не потрібно 

абсолютизувати систематизацію злочинів, проведену в Особливій частині КК 

самим законодавцем. У багатьох випадках його рішення більш ніж сумнівні. 

Відсутність безпосереднього об’єкта злочину  

Встановлення загального об’єкта дозволяє в цілому зорієнтуватися, чи 

перебуває діяння у сфері кримінально-правової регламентації; встановлення 

родового об’єкта зазвичай дає можливість знайти розділ Особливої частини, де 

передбачена відповідальність за скоєне; встановлення ж безпосереднього 

об’єкта дозволяє ще більш точно визначити, за якою статтею КК слід 

кваліфікувати скоєне. Якщо виходити з того, що кожний злочин має 

безпосередній об’єкт, який притаманний лише йому, а в КК немає кількох 

злочинів, які посягають на один і той же об’єкт, то встановлення 

безпосереднього об’єкта було б цілком достатньо для здійснення кримінально-

правової кваліфікації. 

Однак в теорії кримінального права об’єкти злочинів ще не досліджені з 

необхідним ступенем конкретизації. Зокрема, продовжують побутувати думки 

про тотожність об’єктів багатьох злочинів та про те, що родовий та 

безпосередній об’єкти ряду посягань збігаються, при дослідженні питань 

кримінальної відповідальності за окремі злочини їх об’єкти часто 

характеризуються вкрай поверхово. Правозастосовна практика взагалі не 

приділяє цій проблемі належної уваги, в матеріалах конкретних кримінальних 

справ згадку про об’єкт посягання годі й шукати. Тому, чим відрізняється, 

наприклад, об’єкт крадіжки і ненасильницького грабежу в ході кримінально-

правової оцінки конкретного посягання не визначається. Встановлення об’єкта 

злочину, звичайно, проводиться лише в ході теоретичного аналізу, на 

відсутність же об’єкта по суті ніколи не вказують в процесуальних документах. 

Наявність об’єкта злочину, звичайно, презюмується завжди, коли 

встановлені наслідки, передбачені диспозицією статті кримінального закону. 

При цьому виходять із загальновизнаної тези, що наслідки злочину — це 

негативні зміни в його об’єкті, відповідно, наявність порушення відповідного 

об’єкта констатується тоді, коли заподіяні наслідки, вказані в диспозиції статті 

Особливої частини КК. 
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Разом з тим, заподіяння шкоди може і не означати порушення об'єкта 

кримінально-правової охорони.  Це має місце, принаймні, у таких випадках: 

1) коли діяння, яким заподіяна шкода, вчинене за об 

ставин, які виключають злочинність.  

2) якщо скоєне становить собою не злочин, а інше пра 

вопорушення.  

3) при малозначності діяння.  

 Загалом можна констатувати, що відсутність безпосереднього об’єкта 

злочину має різнопланове кримінально-правове значення. Якщо він взагалі не 

порушений — відсутній об’єкт будь-якого злочину, то це є підставою для 

визнання того, що діяння не є злочином. Відсутність ознак об’єкта певного 

злочину водночас може поєднуватися з тим, що має місце порушення об єкта 

іншого злочину (і є склад цього іншого злочину), і, відповідно, це є підставою 

для кваліфікації за статтею КК, яка передбачає цей злочин. Схематично це 

може бути показано так. 

 

Схема 29. Наслідки встановлення відсутності ознак 

об’єкта злочину 

 
 

Кваліфікація при помилці в обєкті 

У ході кримінально-правової оцінки діянь доводиться стикатися з 

випадками, коли особа, намагаючись заподіяти шкоду одному об’єкту, 

фактично заподіює шкоду іншому об’єкту, який охороняється кримінальним 

законом. Такі випадки прийнято називати помилкою в об’єкті. Різновидом 

помилки в об’єкті виступає помилка в інших ознаках, які відносяться до об’єкта 

злочину — в його предметі, в потерпілому. 

Типовим прикладом, який наводився для ілюстрації помилки в об’єктів 

період дії КК 1960 р., був випадок, коли особа прагнула вчинити крадіжку 

державного майна, яке фактично перебувало у власності окремих громадян. 
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Оскільки чинний КК не надає великого значення диференціації 

відповідальності залежно від форми власності, такі приклади, в основному, 

втратили своє значення. Проте помилка в об’єкті має місце завжди, коли особа 

неправильно оцінює або юридичне, або фактичне значення своїх дій — вважає, 

що вона вчиняє інший злочин, ніж це має місце насправді; гадає, що вчиняє 

посягання щодо однієї особи, а шкоду заподіює іншій, тощо. 

Помилка в об’єкті може бути допущена лише при вчиненні умисного 

злочину. Вона становить собою один із видів юридичної або фактичної 

помилки. Відповідно, правила кваліфікації за таких помилок повинні 

використовуватися і при кримінально-правовій оцінці помилки у об’єкті 

злочину. Виходячи з цього можна вивести правила кваліфікації при помилці в 

об’єкті: 

 посягання на об’єкт, який не охороняється кримінальним прийом 

(вчинення діяння, яке особа вважає злочином, але насправді за нього не 

передбачена кримінальна відповідальність), відповідальності не тягне; 

 вчинення діяння, яке особа не вважає злочином, але яке насправді є 

злочинним, кваліфікується на загальних підставах; 

 посягання на відсутній об’єкт (дії, спрямовані на заподіяння шкоди за 

умов, що ця шкода не може настати — наприклад, постріл в труп) 

кваліфікуються як замах на злочин, який винний прагнув вчинити; 

 заподіяння шкоди не тому об’єкту, який винний прагнув порушити, 

кваліфікується як замах на той злочин, на вчинення якого було спрямоване 

посягання. 

Відсутність ознак об’єктивної сторони складу злочину  

Встановлення відсутності ознак об’єктивної сторони складу злочину 

також має різнопланові наслідки. 

Так, відсутність суспільно-небезпечного діяння вказує на відсутність 

події злочину. У такому випадку кримінальна справа не може бути порушена, а 

вже порушена підлягає закриттю за іншою процесуальною підставою (п. 1 ст. 6 

КПК України). 

Відсутність суспільно небезпечного наслідку може означати: 

 якщо наслідки, відсутні взагалі, то це може вказувати на відсутність 

складу будь-якого злочину, або ж на те, що вчинено готування до злочину чи 

замах на злочин; 

 наявність інших наслідків, ніж ті, які є обов’язковими для того чи 

іншого злочину, звичайно, вказує на те, що має місце інший злочин, або ж, що 

вчинено замах на більш тяжкий злочин; 

 наявність наслідків менших за розміром (тяжкістю), ніж такі, за яких 

настає кримінальна відповідальність, звичайно, дає підстави оцінити посягання 

як малозначне. 

Відсутність причинового зв’язку, способу, часу, місця, обстановки, 

знарядь чи засобів вчинення злочину свідчить про те, що діяння взагалі не 

містить складу злочину і не тягне кримінальної відповідальності. 
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ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Склад злочину — це сукупність ознак, які характеризують благо, якому 

заподіюється шкода злочином, його зовнішні, видимі ознаки, особу, що 

вчинила посягання та внутрішні процеси, що відбуваються у свідомості та волі 

злочинця. 

Елемент складу злочину — це сукупність ознак, які відносяться до однієї 

із сторін вчиненого посягання, характеризують: 

 те, чому злочином заподіюється шкода, — об’єкт злочину; 

 зовнішній (видимий, доступний для споглядання і встановлення) вияв 

злочину — об’єктивна сторона злочину; 

 того, хто вчинив злочин і підлягає за нього кримінальній 

відповідальності, — суб’єкт злочину; 

 внутрішні процеси, які відбуваються у свідомості та волі особи, яка 

вчиняє злочин, — суб’єктивна сторона злочину. 

Ознаки складу злочину, без наявності яких злочин не може бути 

конституйований, називаються обов’язковими ознаками, ті ж із них, які можуть 

бути, а можуть і не бути в конкретному посяганні, вважаюся факультативними. 

Вони не впливають на кваліфікацію скоєного, але можуть враховуватися при 

призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності та від 

покарання, вирішенні інших кримінально-правових питань.  

 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ МАЛОЗНАЧНИХ ПОСЯГАНЬ  

 

Доведення відповідності фактичних і юридичних ознак посягання далеко 

не завершує кваліфікації. Вона охоплює і встановлення відсутності 

малозначності дії або бездіяльності. Відповідна оцінювальна діяльність є, як 

вже було зазначено, окремим етапом цієї стадії кваліфікації злочинів. 

Схема 30.  Наслідки встановлення відсутності ознак 

об’єктивної сторони злочину 
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Відомо, що суспільна небезпека – це не якась самостійна ознака складу 

злочину, а риса, яка виражається в сукупності таких ознак. Водночас, далеко не 

всі ознаки складу злочину „формують‖ його суспільну небезпеку. Визначити 

суспільну небезпеку посягання під час його кваліфікації можна лише після 

того, як визначено кримінально-правову норму (норми), яка передбачає 

відповідальність за нього. 

Визначення суспільної небезпеки посягання у ході його кваліфікації 

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

яка передбачає відповідальність за нього. Однак саме по собі визначення 

норми, закріпленої в кримінальному законі, ще не означає, що питання про 

суспільну небезпеку посягання однозначно вирішене. Відомо, що у 

кримінально-правових нормах відображена типова суспільна небезпека певного 

посягання. А відповідні ознаки складу того чи іншого злочину містять ту 

«частину суспільної небезпеки», яка у сукупності достатня для визнання того 

чи іншого посягання злочином. Однак певна комбінація одних і тих же ознак 

складу злочину може змінювати суспільну небезпеку посягання у цілому. 

Донедавна чи не найбільш яскравий приклад, який міг бути наведений з 

цього приводу, стосувався крадіжки державного майна з проникненням у 

приміщення чи інше сховище. До літа 2005 р. український законодавець 

вважав, що такі діяння є суспільно небезпечними і такими, за які повинна 

наставати кримінальна відповідальність навіть тоді, коли вартість викраденого 

менша трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, суспільну 

небезпеку такої крадіжки визначали, на думку законодавця, не стільки її 

суспільно небезпечні наслідки, скільки місце та спосіб вилучення майна. 

Зараз викладене положення може бути проілюстроване зверненням до ст. 

188
і
 КК «Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання ». До набрання чинності Законом № 2598 від 31 травня 2005 р., 

яким КК було доповнено вказаною статтею, відповідні дії підлягали 

кваліфікації за ст. 192 КК. Зараз же законодавець без жодних на те юридичних і 

природничо-наукових підстав відніс самовільне використання енергії до 

викрадень, прагнучи посилити відповідальність за такі дії фактично значно її 

обмежив. 

Констатація того, що вчинена дія або бездіяльність формально містить 

ознаки злочину, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, 

виключає кваліфікацію скоєного як злочину за певною статтею Особливої 

частини кримінального закону. Водночас, діяння не можна визнати 

малозначним безвідносно до конкретної кримінально-правової норми. Немає 

малозначного посягання взагалі. Тому передумовою застосування ч.2 ст.11 КК 

є кваліфікація посягання за формальними ознаками за певною статтею 

Особливої частини. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Визначити суспільну небезпеку посягання під час його кваліфікації 

можна лише після того, як визначено кримінально-правову норму (норми), яка 

передбачає відповідальність за нього. 
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Констатація того, що вчинена дія або бездіяльність формально містить 

ознаки злочину, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, 

виключає кваліфікацію скоєного як злочину за певною статтею Особливої 

частини кримінального закону. 

Передумовою застосування ч.2 ст.11 КК є кваліфікація посягання за 

формальними ознаками за певною статтею Особливої частини. 

 

3. КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОЗНАК СУБ'ЄКТА 

ЗЛОЧИНУ  

 

Відсутність суб’єктивних ознак складу злочину може полягати у 

відсутності окремих ознак, які характеризують суб’єкт злочину чи його 

суб’єктивну сторону. При цьому вчинене посягання наділене усіма 

необхідними об’єктивними ознаками складу злочину, проте вчинене: 

 не фізичною особою; 

 неосудним; 

 особою, яка не досягала віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність; 

 особою, яка не наділена ознаками спеціального суб’єкта злочину; 

 при відсутності форми вини, яка обов’язкова для даного злочину або 

взагалі при відсутності вини (внаслідок випадку); 

 при відсутності мотиву чи мети, які обов’язкові для даного складу 

злочину. 

Відсутність одних ознак (фізичної особи, осудності, досягнення певного 

віку, вини) означає, що кримінальна відповідальність взагалі не настає і скоєне 

не повинно кваліфікуватися як злочин. В інших же випадках (відсутність ознак, 

обов’язкових для певного складу злочину, за наявності ознак іншого складу 

злочину) констатується відсутність складу певного злочину, що, однак, не 

виключає наявності складу іншого злочину. 

Кваліфікація шкоди, завданої колективними суб’єктами або 

тваринами  

Суб’єктом злочину за кримінальним правом України може бути визнана 

лише окрема фізична особа. Це, однак, не означає, що вчинення передбачених 

КК діянь суб’єктами, які не наділені ознаками фізичної особи, індиферентне 

для кримінального права. Встановлення відсутності ознак фізичної особи щодо 

заподіювана суспільно небезпечних наслідків не обов’язково означає 

відсутності складу злочину в діяннях інших осіб. 

Щодо різного роду «колективних суб’єктів» питання вирішується на 

підставі правил про відповідальність за співучасть у злочині та за дії, вчинені у 

складі колегіальних органів (відповідні питання аналізувалися вище у 

відповідному розділі цієї праці). 

За шкоду ж, заподіяну тваринами, відповідальність настає відповідно до 

правил про «посереднє спричинення». При цьому, дії осіб, які використовували 
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тварин як знаряддя вчинення злочину, оцінюються як дії виконавців злочину, 

вчиненого з прямими умислом. 

Так, суб’єктом тілесного ушкодження визнається особа, що нацькувала 

собаку, яка покусала потерпілого; злодієм вважатиметься особа, яка 

використовує тварину, навчену виносити зі сховища чуже майно. 

Однак суб’єктивне ставлення до шкоди, завданої тваринами, може 

виражатися не лише в прямому умислі. Частіше така шкода заподіюється 

внаслідок відсутності належного контролю за тваринами, невтручання у їх 

поведінку. Очевидно, що кримінальна відповідальність за шкоду, заподіяну 

тваринами, може наставати за певних умов: 

1) шкода заподіяна тваринами, поведінку яких особа була зобов’язана 

контролювати будучи власником, за родом роботи (дресирувальник, доглядач), 

внаслідок попередньої поведінки (наприклад, дикі чи бездоглядні тварини 

прикормлювалися і принаджувалися до певного місця) тощо; 

 шкода заподіяна не самому винному, а стороннім особам; 

 особа мала можливість контролювати поведінку тварин (тримати їх на 

прив’язі, відігнати від потерпілого і т.п.); 

 порушені писані чи неписані правила тримання тварин, убезпечення 

від них сторонніх осіб; 

 агресивна поведінка тварини не спровокована самим потерпілим. 

Залежно від суб’єктивного ставлення до своєї бездіяльності та 

наслідків, які настали, невтручання відповідних осіб в поведінку тварин, якою 

заподіяна шкода, кваліфікується як злочин, вчинений з непрямим умислом чи 

через необережність. 

Діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність за пев- ною статтею Особливої частини КК, не 

можуть кваліфікуватися за цією статтею. Недосягнення встановленого законом 

віку означає відсутність обов’язкової ознаки складу відповідного злочину. 

У зв’язку з цим постає питання, чи повинно діяння особи визнаватися 

таким, яке взагалі не тягне кримінальної відповідальності (через відсутність 

«вікової» ознаки суб’єкта злочину), чи ж скоєне повинно кваліфікуватися за і 

нтими статтями Особливої частини КК — тими, які передбачають 

відповідальність за вчинене діяння, але за умови досягнення меншого віку. 

Теорія кримінального права і правозастосовна практика не займають щодо 

цього питання однозначної позиції. 

В теорії кримінального права розглядаються ситуації, коли злочин 

спільно вчиняється особами, одні з яких до- сягли віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність за цей злочин, а інші — не досягли, проте 

досягли віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність за окремі 

посягання, які охоплюються складом відповідного злочину. 

Як приклади в період дії КК 1960 р. наводилися випадки, коли в складі 

банди були особи віком від 14 до 16 років, які разом з іншими її учасниками 

застосовували фізичне насильство в ході нападів. Щодо чинного КК 2001 р. 

йдеться, зокрема, про примушування до виконання цивільно- правових 
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зобов’язань шляхом насильства, небезпечного для життя і здоров’я (ч. З ст. 355 

КК). 

При цьому стверджується, що особа у віці від 14 до 16 років може нести 

відповідальність, якщо в її конкретних діях містяться ознаки іншого злочину, за 

який законом встановлено відповідальність з чотирнадцяти років
 

. Тобто, 

йдеться про те, що з врахуванням віку суб’єктів дії співучасників одного і того 

ж злочину кваліфікуються за різними статтями Особливої частини КК — одні 

відповідають за статтями, що передбачають відповідальність з більш високого 

віку (за «складені» злочини, об’єктивна сторона яких охоплює виконання діянь, 

що передбачені як злочини водночас іншими статтями КК); інші ж 

відповідають за окремі елементи, які входять у цей складений злочин — 

злочини, передбачені самостійними статтями Особливої частини і щодо яких 

відповідальність встановлена з меншого віку. 

Водночас в юридичній літературі не приділяється увага тим випадкам, 

коли неповнолітній «одноосібно» вчиняє дії, передбачені статтею Особливої 

частини КК, щодо якої він не досяг віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, і, водночас, досяг віку, з якого настає відповідальність за 

злочини, що охоплюються нормою про відповідний складений злочин або 

загальною нормою. В опублікованих же матеріалах практики Верховного Суду 

України є, принаймні, дві справи, коли цей орган (в період дії КК 1960 р.) 

закривав провадження в кримінальній справі і звільняв від кримінальної 

відповідальності осіб віком від 14 до 16 років, які управляли транспортними 

засобами, порушували правила безпеки руху і заподіювали тяжку шкоду 

потерпілим. При цьому визнавалися неправильними вироки судів нижчого 

рівня, які в таких випадках засуджували неповнолітніх за статтями КК про 

злочини проти особи, щодо яких була передбачена відповідальність з 14-

річного віку. 

Вирішуючи поставлене питання — про кримінально- правову оцінку 

діянь осіб, які не досягли віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність за діяння, передбачені однією статтею Особливої частини КК, 

проте досягли віку, з якого настає відповідальність за іншими статтями, що 

передбачають фактично скоєне, слід, як видається, враховувати такі положення: 

 відповідальність осіб відповідного віку не може бути різною залежно 

від того, вчинено злочин одноосібно чи разом з особами, які досягли віку, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність; 

 виділення в КК норм про складені злочини чи спеціальних норм, щодо 

яких передбачений більш високий вік, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, не спрямоване на декриміналізацію діянь з врахуванням віку 

особи. Такі норми призначені диференціювати відповідальність (як правило, у 

бік посилення); 

 загальні норми та норми, з яких утворені норми про складені злочини, 

діють одночасно зі спеціальними нормами та нормами про складені злочини. 

Передбачені ними склади злочинів відрізняються «віковою» ознакою суб’єкта 

злочину. Тому відповідні статті Особливої частини КК не конкурують між 

собою, а перебувають у відносинах суміжності. Щодо них не повинні 
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застосовуватися правила кваліфікації, згідно з одним з яких перевагу має стаття 

про складений злочин, а з іншим — стаття, яка містить спеціальну норму; 

 наявність всіх ознак складу злочину, передбаченого іншою статтею 

Особливої частини КК, означає, що існує підстава кримінальної 

відповідальності. Відповідальність 38 — 6-529 не може виключатися тому, що 

у скоєному немає ознак складу іншого злочину (передбаченого статтею з більш 

високим віком, з якого може наставати кримінальна відповідальність); 

— аналогічні ситуації, пов’язані з відсутністю інших ознак складу 

злочину, вирішуються на користь кваліфікації за статтями КК, щодо яких є 

ознаки складу злочину. Так, за розкрадання чужого майна особа, яка не 

наділена ознаками суб’єкта злочину, передбаченого ст. 191 КК, відповідає як за 

крадіжку чи шахрайство. 

Виходячи з викладеного, слід визнати помилковою позицію, відповідно 

до якої особи, які не досягли віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність за певною статтею Особливої частини КК, взагалі 

звільняються від кримінальної відповідальності.  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ  

За шкоду, заподіяну тваринами, відповідальність настає відповідно до 

правил про «посереднє спричинення». 

Залежно від суб’єктивного ставлення до своєї бездіяльності та 

наслідків, які настали, невтручання відповідних осіб в поведінку тварин, якою 

заподіяна шкода, кваліфікується як злочин, вчинений з непрямим умислом чи 

через необережність. 

Діяння осіб, які не досягли відповідного віку, повинні кваліфікуватися за 

тими статтями КК, щодо яких вони наділені ознаками суб’єкта, якщо у 

скоєному є всі ознаки складу злочину, передбаченого цими статтями, причому 

незалежно від того, вчиняється посягання лише неповнолітніми чи разом з 

особами, які досягли віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність. 

 

4. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ЗА ВІДСУТНОСТІ ВИНИ 

 

Процес кримінально-правової кваліфікації, як вже відзначалося при 

викладі питань, пов’язаних зі стадіями та етапами відповідної діяльності, 

передбачає певну послідовність встановлення елементів та ознак складу 

злочину. При цьому встановлення суб’єктивної сторони посягання 

здійснюється наприкінці процесу кваліфікації, тоді, коли вже доведена 

наявність ознак об’єкта, об’єктивної сторони та суб’єкта відповідного злочину. 

Тому цілком можливі ситуації, за яких: 

 визначення статті, за якою настає відповідальність, відбувається 

залежно від суб’єктивної сторони посягання. Наприклад, кваліфікація вбивства, 

службових злочинів значною мірою детермінована формою вини; 

 констатована наявність всіх необхідних для даного злочину ознак, за 

винятком вини або інших ознак суб'єктивної сторони злочину. Це означає, що 
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особа може бути невинною щодо одного злочину, і, водночас, мати вину щодо 

іншого кримінально караного посягання. 

Врахування вини при кримінально-правовій кваліфікації полягає в 

такому: 

 якщо кримінально-правова норма передбачає наявність певної форми 

вини, то посягання може кваліфікуватися за статтею КК, що виражає цю норму, 

лише за наявності «потрібної» форми вини, а у певних випадках і відповідного 

виду умислу чи необережності; 

 відсутність форми вини, необхідної для певного злочину, не виключає 

того, що скоєне повинно кваліфікуватися за статтею, яка передбачає іншу 

форму вини; 

 діяння, вчинене без вини, не тягне за собою кримінальної 

відповідальності. 

Визначення форми вини з якою вчиняється певний злочин  

Всі злочини можуть бути поділені на такі, що вчиняються лише умисно, 

які вчиняються лише з необережності, що можуть бути вчинені як умисно, так і 

через необережність. При цьому найбільш поширеною формою вини є умисел. 

В юридичній літературі відзначається, що за вибірковими дослідженнями в 

реальному житті питома вага умисних злочинів досягає 90—92% . 

Про те, що певний злочин може бути вчинений лише умисно, можна 

зробити висновок насамперед з аналізу диспозиції статті Особливої частини 

КК. Вказівка на умисний характер відповідного злочину здійснюється шляхом: 

 прямого визначення форми вини, притаманної для даного злочину. 

Всього в назвах та диспозиціях статей Особливої частини КК вказівка на те, що 

певні дії вчиняються умисно, міститься 90 разів; 

 вказівки на певний мотив чи мету вчинення злочину (оскільки відомо, 

що ці ознаки в чинному кримінальному законодавстві виділяються лише щодо 

умисних злочинів); 

 передбачення наявності «завідомості» при вчиненні злочину (в 44 

випадках); 

 посилання на неодноразовість, систематичність, злісність, якою 

характеризується певне діяння, вчинення його з особливою зухвалістю чи 

цинізмом тощо. 

У багатьох випадках стаття Особливої частини КК не містить прямої 

вказівки на те, що певний злочин вчиняється лише умисно. Наприклад, в КК не 

йдеться про те, що умисно вчиняються такі злочини, як крадіжка, зґвалтування, 

одержання хабара. Однак форма вини, з якою вчиняються такі злочини, 

визначається через аналіз інших ознак їх складу, з врахуванням того, що 

відповідальність встановлена за вчинення посягання явно злочинним способом 

(з використанням насильства, погроз, обману). 

Висновок, що той чи інший злочин вчиняється з необережності, можна 

зробити, враховуючи такі обставини: 

 пряму вказівку в диспозиції статті Особливої частини КК (вона має 

місце лише щодо чотирьох- злочинів — в статтях 119Л28, 196, 421 КК); 



281 

 використання в диспозиції статті термінів, які вказують на неумисний 

характер посягання, наприклад на несумлінне ставлення до своїх обов’язків (ст. 

367 КК); 

 порівняння санкцій статей Особливої частини. Якщо за заподіяння 

певних наслідків умисно встановлена більш сувора санкція, ніж за такі ж за 

характером та змістом наслідки в іншій статті (яка передбачає умисний злочин), 

то це вказує, що злочин, передбачений цією статтею, вчи- пяєті.ся з 

необережності.  

Злочини, які можуть вчинятися як умисно, так і з необережності, 

можна вивести способом виключення. Якщо немає даних, що однозначно 

свідчать лише про умисний або лише про необережний характер певного 

посягання, то відповідальність за нього настає при обох відомих закону формах 

вини. 

Нарешті, так звана «необережність в умислі» має місце тоді, коли в цілому 

умисний злочин містить ознаки, ставлення до яких може виражатися і в 

необережності. Наприклад, відповідальність за зґвалтування неповнолітньої чи 

малолітньої особи настає не лише тоді, коли винний знав про відповідний вік 

потерпілої особи і саме з особою такого віку бажав вступити у насильницькі 

статеві зносини, а й тоді, коли він міг і повинен був передбачити неповноліття чи 

малоліття потерпілої чи потерпілого. 

Значення встановлення виду умислу для кримінально-правової 

кваліфіції  

Відомо, що види умислу виділяються за різноманітними підставами, що 

має кваліфікуюче значення. 

Зокрема: 

 при альтернативному умислі кваліфікація проводиться за нормою, 

яка передбачає злочин, який був фактично вчинений; 

 при неконкретизованому умислі скоєне кваліфікується за 

кримінально-правовою нормою, яка передбачає відповідальність за фактично 

вчинене посягання (виходячи з розміру шкоди, заподіяної певним злочином); 

 при прямому умислі відповідальність настає не лише за фактично 

заподіяну шкоду, а й за «бажану» — на заподіяння якої був спрямований умисел 

винного. Якщо фактично шкода не заподіяна, то за наявності прямогоумислу 

скоєне кваліфікується як готування чи замах на той злочин, що його бажав 

вчинити винний.  

 при непрямому умислі відповідальність настає лише за фактично 

заподіяну шкоду, тобто, скоєне кваліфікується за статтею Особливої частини 

КК, яка передбачає відповідний закінчений злочин. 

Значення встановлення виду необережносіті для кримінально-

правової кваліфіції  

За загальним правилом вид необережності — злочинна самовпевненість 

чи злочинна недбалість не впливає на кваліфікацію скоєного. 

Тобто, необережний злочин може вчинятися як з одним, так і з іншим видом 
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необережності. Тому в правозастосовній практиці встановленню виду 

необережності переважно не надається значення. 

Для необережності характерним є те, що визначення її наявності в 

кримінальному законі (ст.25 КК) пов'язується лише зі ставленням до наслідків 

своєї дії або бездіяльності. Отже, так звана безнаслідкова необережність не є 

кримінально караною. Виходячи з цього, можна було б стверджувати, що при 

кваліфікації необережних злочинів немає потреби встановлювати суб'єктивне 

ставлення до свого діяння. 

Однак в чинному КК не передбачена відповідальність за жодне 

необережне посягання, за яке б не наставала відповідальність при його 

умисному вчиненні — кожний необережний злочин має свій умисний антипод. 

Тому щоразу при кваліфікації скоєного за статтями Особливої частини КК, які 

передбачають необережний злочин, потрібно встановлювати, що відсутні ознаки 

умисної вини і що скоєне не повинно кваліфікуватися за статтями, які передба-

чають умисне заподіяння шкоди. 

Водночас, далеко не всі посягання, які переслідуються законом при їх 

умисному вчиненні, визнаються злочинами при необережному ставленні до 

заподіяних наслідків. Звідси випливає, що відсутність умислу зовсім не обов'яз-

ково свідчить, що повинна наставати відповідальність «хоча б» за необережний 

злочин. 

Поняття випадку (казусу) 

Форми вини і види умислу та  необережності в КК названі вичерпно, 

як вже відзначалося, вина завжди конкретна — встановлюється щодо 

певних діянь та їх наслідків, про наявність вини можна говорити лише 

тоді, коли констатована наявність всіх без винятку вказаних у статтях 24, 

25 КК ознак умислу або необережності. Відсутність певних ознак умислу 

може означати: 

—відсутній прямий умисел, але має місце непрямий умисел; 

—відсутній умисел, але є необережність; 

—відсутня вина взагалі (оскільки немає ні умислу, ні 

необережності). 

Відсутність же ознак необережності передбачає: 

—відсутність злочинної самовпевненості за наявності злочинної 

недбалості (що, як відзначалося, на кваліфікацію за загальним правилом 

не впливає); 

—відсутність ознак вини (як злочинної самовпевненості, так і 

злочинної недбалості і, тим більше, прямого чи непрямого умислу). 

Коли посягання вчиняється при відсутності ознак і умислу, і 

необережності, то відсутня вина взагалі. Має місце ситуація, яка не 

визначена в КК, а в теорії кримінального права та на практиці 

називається випадком або казусом (від латинського casus, що й означає 

випадок, окремий факт). При цьому під випадком в юриспруденції 

розуміють діяння, яке має зовнішні ознаки злочину, але позбавлене ознак 

вини, а тому й безкарне. 
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В кримінально-правовій літературі поняття випадку часто 

розкривають, звертаючи увагу на його відмінність від злочинної 

недбалості. Наприклад, в одному з найновіших підручників з Загальної 

частини кримінального права України вказується, що він (випадок) має 

місце тоді, коли наслідки, що настали, перебувають у причинному 

зв'язку з дією (або бездіяльністю) особи, котра, однак, не тільки не 

передбачала можливості їх настання, а й не могла їх передбачити. На 

відміну від недбалості, «випадок» характеризується відсутністю 

суб'єктивного критерію, який у поєднанні з об'єктивним визначає 

необережність як вид вини. 

З таким підходом до визначення випадку погодитися важко, оскільки він 

не досить повний, стосується лише ситуацій розмежування необережної вини і 

випадку. У той же час, про випадок можна говорити і тоді, коли відсутня перша 

інтелектуальна ознака умислу — усвідомлення особою суспільно небезпечного 

характеру свого діяння, і при цьому не встановлена відповідальність за 

відповідне необережне посягання, або відсутні й ознаки необережності. Тому 

більш вдалим видається описання випадку, дане П. С Матишевським, який 

вказував, що для невинуватого заподіяння шкоди (казусу) характерним є те, що 

особа не усвідомлювала і не могла усвідомити суспільну небезпечність своєї дії 

(бездіяльності) або не передбачала і не повинна була чи не могла передбачити 

настання від свого діяння суспільно небезпечного наслідку
2
. 

Слід звернути увагу на те, що про випадок у кримінально-правовому 

розумінні ведуть мову лише тоді, коли вчиняється діяння, передбачене 

кримінальним законом, настають наслідки, які тягнуть кримінальну 

відповідальність. При цьому наявні ознаки об'єкта, об'єктивної сторони, 

суб'єкта відповідного складу злочину. Тобто, поняття випадку, як і злочину — 

цілком конкретне. Про наявність випадку можна судити лише після 

проведення кримінально-правової кваліфікації скоєного. 

Отже, можна виділити ознаки кримінально-правового поняття випадку: 

1) вчинене діяння, передбачене певною статтею Особ 

ливої частини КК; 

2) у скоєному є всі ознаки об'єкта, об'єктивної сторо 

ни, суб'єкта певного складу злочину; 

3) відсутня форма вини, необхідна для даного посягання, 

у зв'язку з чим виключається кримінальна відповідальність. 

Таким чином, не можна говорити про випадкове заподіяння шкоди, 

якщо відсутні ознаки, які стосуються не вини, а інших елементів складу 

злочину, або ж, що має місце випадок, якщо діяння може кваліфікуватися 

як злочин, вчинений через необережність. 

Кримінально-правове значення випадку  

Випадок означає відсутність вини, як однієї з обов’язкових ознак 

суб’єктивної сторони, а, тим самим, і складу злочину в цілому. Це означає, що 

за наявності випадку не може наставати кримінальна відповідальність. 

Випадкове заподіяння шкоди не становить адміністративного правопорушення 

чи дисциплінарного проступку, відповідальність за які також настає лише за 
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наявності вини. Водночас, за таке діяння може наставати цивільно-правова 

відповідальність у випадках, коли цивільне законодавство допускає 

відповідальність без вини. 

Випадок і питання кримінально-правової кваліфікації 

Разом з тим викладене не означає, що за наявності випадку зовсім не 

повинні вирішуватися питання кримінально-правової кваліфікації. Вони 

стосуються як оцінки поведінки особи, в скоєному якою є ознаки випадку, так і 

поведінки інших осіб. 

Випадок, як вже відзначалося, характеризується тим, що про його 

наявність можна говорити лише тоді, коли встановлена наявність більшості 

ознак складу злочину. Тому оцінка скоєного як випадку можлива лише тоді, 

коли зроблено висновок, що за ознаками об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта 

діяння охоплюється ознаками певної статті Особливої частини КК. Аналізована 

ситуація є проявом відсутності складу злочину. Тому випадок не утворює 

собою якихось особливих підстав для закриття кримінальної справи чи відмови 

в її порушенні, це здійснюється на підставі п. 2 ст. 6 КПК України. 

Конкретність випадку передбачає, що може мати місце випадок щодо 

одного посягання і, водночас, наявна вина стосовно інших наслідків, 

заподіяних цією ж особою. Часто це має місце щодо злочинів з так званими 

похідними наслідками. Наприклад, заподіюючи тяжке тілесне ушкодження, 

особа діє умисно, водночас її виною не охоплюється спричинення смерті 

потерпілого. У такому разі скоєне не може бути кваліфіковане за ч. 2 ст. 121 

КК, а підлягає кваліфікації за ч. 1 цієї статті (а за ч. 2 ст. 121 КК 

відповідальність може наставати лише за наявності інших кваліфікуючих 

ознак). 

Відсутність вини в діянні однієї особи не виключає того, що саме таким її 

станом скористається в своїх злочинних цілях інша особа. Тобто, йдеться про 

використання заві- домо невинного для вчинення злочину. В теорії 

кримінального права такі випадки пропонується оцінювати як посереднє 

виконання злочину, коли особа, яка вчиняє шкоду внаслідок випадку, не 

підлягає кримінальній відповідальності, а як дії виконавця кваліфікуються 

посягання того, хто використовує невинного. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ  

Врахування вини при кримінально-правовій кваліфікації полягає в 

такому: 

- якщо кримінально-правова норма передбачає певну форму вини, то 

посягання можна кваліфікувати за статтею КК, що виражає цю норму лише за 

умов „потрібної‖ форми вини, а в певних випадках і відповідного виду умислу 

чи необережності; 

- відсутність форми вини, потрібної для певного злочину, не виключає 

того, що скоєне слід кваліфікувати за статтею, яка передбачає іншу форму 

вини; 

- діяння, яке вчинено без вини, не тягне за собою кримінальної 

відповідальності. 
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Випадок характеризується відсутністю суб'єктивного критерію, 

який у поєднанні з об'єктивним визначає необережність як вид вини. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 
Склад злочину — це сукупність ознак, які характеризують благо, якому 

заподіюється шкода злочином, його зовнішні, видимі ознаки, особу, що 

вчинила посягання та внутрішні процеси, що відбуваються у свідомості та волі 

злочинця. 

Елемент складу злочину — це сукупність ознак, які відносяться до однієї 

із сторін вчиненого посягання, характеризують: 

 те, чому злочином заподіюється шкода, — об’єкт злочину; 

 зовнішній (видимий, доступний для споглядання і встановлення) вияв 

злочину — об’єктивна сторона злочину; 

 того, хто вчинив злочин і підлягає за нього кримінальній 

відповідальності, — суб’єкт злочину; 

 внутрішні процеси, які відбуваються у свідомості та волі особи, яка 

вчиняє злочин, — суб’єктивна сторона злочину. 

Ознаки складу злочину, без наявності яких злочин не може бути 

конституйований, називаються обов’язковими ознаками, ті ж із них, які можуть 

бути, а можуть і не бути в конкретному посяганні, вважаюся факультативними. 

Вони не впливають на кваліфікацію скоєного, але можуть враховуватися при 

призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності та від 

покарання, вирішенні інших кримінально-правових питань.  

Визначити суспільну небезпеку посягання під час його кваліфікації 

можна лише після того, як визначено кримінально-правову норму (норми), яка 

передбачає відповідальність за нього. 

Констатація того, що вчинена дія або бездіяльність формально містить 

ознаки злочину, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, 

виключає кваліфікацію скоєного як злочину за певною статтею Особливої 

частини кримінального закону. 

Передумовою застосування ч.2 ст.11 КК є кваліфікація посягання за 

формальними ознаками за певною статтею Особливої частини. 

За шкоду, заподіяну тваринами, відповідальність настає відповідно до 

правил про «посереднє спричинення». 

Залежно від суб’єктивного ставлення до своєї бездіяльності та 

наслідків, які настали, невтручання відповідних осіб в поведінку тварин, якою 

заподіяна шкода, кваліфікується як злочин, вчинений з непрямим умислом чи 

через необережність. 

Діяння осіб, які не досягли відповідного віку, повинні кваліфікуватися за 

тими статтями КК, щодо яких вони наділені ознаками суб’єкта, якщо у 

скоєному є всі ознаки складу злочину, передбаченого цими статтями, причому 

незалежно від того, вчиняється посягання лише неповнолітніми чи разом з 

особами, які досягли віку, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність. 
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Врахування вини при кримінально-правовій кваліфікації полягає в 

такому: 

- якщо кримінально-правова норма передбачає певну форму вини, то 

посягання можна кваліфікувати за статтею КК, що виражає цю норму лише за 

умов „потрібної‖ форми вини, а в певних випадках і відповідного виду умислу 

чи необережності; 

- відсутність форми вини, потрібної для певного злочину, не виключає 

того, що скоєне слід кваліфікувати за статтею, яка передбачає іншу форму 

вини; 

- діяння, яке вчинено без вини, не тягне за собою кримінальної 

відповідальності. 

Випадок характеризується відсутністю суб'єктивного критерію, 

який у поєднанні з об'єктивним визначає необережність як вид вини. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Відсутність складу злочину як обставина, що виключає провадження в 

кримінальній справі. 

2. Кваліфікація малозначних посягань. 

3. Кваліфікація діянь, вчинених особами, які не досягли віку, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. 

4. Окремі питання кваліфікації у зв’язку з віком особи. 

5. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності вини. 

6. Врахування принципу „вини‖ при кримінально-правовій кваліфікації. 

7. Визначення форми вини, з якою вчиняють певний злочин. 

8. Значення виду умислу для кримінально-правової кваліфікації. 

9. Значення встановлення виду необережності для кримінально-правової 

кваліфікації. 

10. Поняття випадку (казусу). 

11. Кримінально-правове значення випадку. 

12. Випадок і кримінально-правова кваліфікація. 

 

 

 

 

 

 


