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ВСТУПНЕ СЛОВО

Останніми роками Україна продемонструвала всьому світу наявність 
інституцій громадянського суспільства, які здатні впливати на державну 
владу і вимагати забезпечення належного рівня прав, свобод і законних інте-
ресів людини і громадянина. Це безпосередньо вплинуло не лише на полі-
тичні процеси в державі, а й зумовило необхідність наукового переосмис-
лення якості й ефективності кримінально-правових засобів боротьби зі 
злочинністю та правового забезпечення прав і свобод людини і громадяни- 
на в нашій країні.

Аналіз процесів, що відбуваються в Україні, а також статистичних та 
інших даних про вчинювані злочини, дозволяє підтвердити загрозливий для 
суспільства і держави рівень злочинності, зокрема організованої. Так, за офі-
ційними даними Генеральної прокуратури України, у 2015 р. в Україні до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені дані про вчинення 
565 182 кримінальних правопорушень, серед яких 473 ‒ це злочинні посяган-
ня на основи національної безпеки України, 53 794 ‒ проти життя та здоров’я, 
362 213 ‒ проти власності, 1008 ‒ проти безпеки виробництва, 9693 ‒ проти 
правосуддя тощо. Порівняння цієї статистики з офіційними даними за 2013 р. 
дає підстави для констатування збільшення у 2015 р. як загальної кількості 
облікованих правопорушень, так і майже в 60 разів — злочинів проти основ 
національної безпеки України, понад 27 000 злочинів проти власності, майже 
на 40 % зросла кількість вчинюваних особливо тяжких злочинів проти життя 
та здоров’я особи1. 

Останнім часом спостерігається значна активізація діяльності стійких 
злочинних об’єднань. Лише у жовтні 2016 р. правоохоронними органами ви-

1  Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень–грудень 
2015 року [Електронний ресурс] // Генеральна прокуратура України : офіц. веб-
портал. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid= 
100820&c=edit&_c=fo; Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень–грудень 
2013 року [Електронний ресурс] // Генеральна прокуратура України : офіц. веб-
портал. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid= 
100820&c=edit&_c=fo.
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явлено 115 організованих груп і 2 злочинні організації, а в листопаді того ж 
року ‒ вже 126 таких злочинних об’єднань, серед яких 124 організовані групи1.

За таких умов значно підвищується суспільне значення здатності кримі-
нального законодавства забезпечити належну правову охорону прав і свобод 
людини і громадянина, інших важливих соціальних цінностей від злочинних 
посягань на рівні, що притаманний розвинутим демократичним країнам. Для 
досягнення такого рівня потрібним є здійснення постійного науково-право-
вого моніторингу національного законодавства про кримінальну відповідаль-
ність2 із метою виявлення існуючих недоліків та своєчасного реагування на 
внутрішні і зовнішні загрози за допомогою кримінально-правових засобів.

Науковий супровід удосконалення такого законодавства стає одним із 
основних складників державної кримінально-правової політики і є державним 
завданням для наукового співтовариства, що має здійснюватися з урахуванням 
кращих національних традицій і досягнень як вітчизняних дослідників, так 
і наукових здобутків інших держав, а також із впровадженням передових між-
народних стандартів. Виконання цього завдання можливе лише за допомогою 
накопичених та оновлених теоретичних знань, зокрема, про методологічні 
основи дослідження кримінально-правових явищ, правила кримінально-пра-
вового регулювання, а також критерії оцінювання кримінального законодав-
ства та практики його застосування.

Кримінальне законодавство та його норми були предметом дослідження 
багатьох учених, які розглядали ці питання в певних ракурсах відповідно до 
їх наукових інтересів. Разом з тим залишається ще багато проблем, що по-
требують переосмислення та вирішення.

Аналіз законодавства України про кримінальну відповідальність та вне-
сених до нього за період чинності понад 700 змін, а також вивчення матеріа-
лів кримінального провадження дозволяють констатувати наявність багатьох 
законодавчих проблем, які негативно впливають на слідчо-судову практику, 
призводять до неоднозначного тлумачення ознак злочинів, значно знижують 
рівень правового забезпечення прав і свобод громадян, законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб, суспільства та держави. 

У монографії, що пропонується для ознайомлення читачу, викладені ре-
зультати дослідження фундаментальної теми «Теоретичні питання удоскона-

1  Звіт про результати боротьби з організованими групами та злочинними органі-
заціями за жовтень та листопад 2016 року [Електронний ресурс] // Генеральна про-
куратура України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.
html?dir_id=112759&libid=100820&c=edit&_c=fo.

2  Поняття «кримінальне законодавство України», «національне законодавство про 
кримінальну відповідальність», «законодавство України про кримінальну відповідаль-
ність» та КК України розглядаються в цій роботі як тотожні. 
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лення кримінального законодавства України та практики його застосування», 
над якою працював творчий колектив Науково-дослідного інституту вивчен-
ня проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії 
правових наук України під науковим керівництвом доктора юридичних наук, 
професора, академіка НАН України, академіка НАПрН України В. Я. Тація 
у 2012‒2016 рр. Тема затверджена постановою бюро Президії НАПрН Укра-
їни № 79/8 від 7 грудня 2011 р. та постановою вченої ради Науково-дослідно-
го інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 
Національної академії правових наук України № 2 від 23 листопада 2011 р., 
номер державної реєстрації 0112U0013351.

Об’єктом проведеного дослідження обрані суспільні відносини, що 
пов’язані з кримінально-правовими засобами забезпечення і охорони прав і 
свобод людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб, суспільства 
та держави. Предметом є актуальні питання кримінального законодавства 
України та практики його застосування. 

Для опублікування авторський колектив обрав ту частину дослідження, 
яка, на його думку, є найбільш актуальною за сучасних умов реформування 
правоохоронної та судової систем України, а здійснені розробки не лише по-
ширюють та поглиблюють теоретичні знання, а й можуть позитивно вплину-
ти на правотворчу та правозастосовну діяльність. 

Метою проведеного монографічного дослідження є створення теоретич-
них засад, які б сприяли якісному удосконаленню кримінального законодав-
ства в обраних для дослідження сферах, а також ефективному застосуванню 
його норм. 

У роботі Кримінальний кодекс України (далі – КК України) розглядаєть-
ся як системне утворення з його якісної та кількісної сторін, а також із вио-
кремленням ознак такої системи та критеріїв його оцінювання. Шляхом за-
стосування визначених критеріїв аналізуються норми чинного кримінального 
законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини 
проти основ національної безпеки України, життя та здоров’я, власності, 
безпеки виробництва, громадської безпеки, правосуддя, а також розглядаєть-

1  Дослідження фундаментальної теми «Теоретичні питання вдосконалення кри-
мінального законодавства та практики його застосування» здійснював творчий колек-
тив у складі: доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України, академіка 
НАПрН України В. Я. Тація (керівник теми), доктора юридичних наук, професора, 
академіка НАПрН України В. І. Борисова, доктора юридичних наук, професора 
Л. М. Демидової (керівник наукових робіт), кандидата юридичних наук, доцента 
О. О. Пащенка, кандидата юридичних наук, доцента Т. А. Павленко, кандидата юри-
дичних наук Д. П. Євтєєвої, кандидата юридичних наук Н. В. Невідомої, кандидата 
юридичних наук К. А. Новікової та ін.



9

Вступне слово

ся практика їх застосування. Особлива увага приділяється оцінюванню норм, 
що забезпечують правову охорону прав дітей і осіб, що знаходяться під опікою 
або піклуванням, та встановлюють кримінальну відповідальність за злочини, 
вчинені організованою групою. Сформульовані пропозиції щодо удоскона-
лення КК України та рекомендації з питань правозастосовної діяльності. 

У Додатках подана Концепція запровадження кримінального проступку 
в національне законодавство розроблена за участю членів авторського колек-
тиву професорів В. Я. Тація (заг. ред.), В. І. Борисова, Л. М. Демидової. Це 
один із варіантів розв’язання існуючої проблеми щодо кримінального про-
ступку, який є раціональним і оптимальним у сучасних умовах. Запропоно-
ваний підхід та сформульовані концептуальні засади дозволяють мінімізува-
ти втручання у кримінальне законодавство при впровадженні такого виду 
правопорушення в національну правову систему. У змісті наведеної Концеп-
ції відображені результати цього дослідження. 

Колектив авторів працював над темою цієї роботи у тісному зв’язку з пра-
воохоронними та судовими органами, постійно вивчаючи слідчо-судову 
практику, думку правозастосувачів. Теоретичні висновки, сформульовані при 
дослідженні, були покладені в основу багатьох практичних рекомендацій, 
науково-правових висновків, направлених до правоохоронних та судових 
органів, запровадження яких дозволяє підвищити ефективність їхньої діяль-
ності, що підтверджується актами та листами про впровадження результатів 
дослідження (див. Додатки).

Процес і результати наукових пошуків також постійно обговорювались 
на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, 
«круглих столах» та інших наукових заходах, що допомагало вибору найак-
туальніших проблем для подальшого дослідження, забезпеченню його глиби-
ни та всебічності, а також підвищувало рівень апробації результатів дослі-
дження.

Авторський колектив висловлює вдячність рецензентам цієї роботи: док-
тору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України, голові Консти-
туційного Суду України Юрію Васильовичу Бауліну і доктору юридичних 
наук, професору, академіку НАПрН України, директору Полтавського інсти-
туту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого На-
талії Олександрівні Гуторовій за вимогливе рецензування, слушні зауваження 
й поради, які сприяли покращенню змісту низки положень цієї роботи.

В. Я. Тацій, академік НАН України,
В. І. Борисов, академік НАПрН України,

Л. М. Демидова, професор
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Розділ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ТА ПРАКТИКИ ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Кримінальне законодавство України 
та практика його застосування: 
методологічні засади дослідження

Науково-правове дослідження проблем кримінального законодав-
ства та практики його застосування передбачає вивчення та аналіз 
обраного об’єкта, а також предмета наукового пізнання із попереднім 
обранням чи удосконаленням або створенням методологічної основи 
наукового пошуку. Як відомо, проблема методології у будь-якій науці, 
як і у кримінально-правовій, належить до найбільш складних і акту-
альних1. Від її розуміння залежить вибір правильного напряму (стра-
тегії) дослідження й досягнення істинного результату. При цьому не 
лише результат, а й шлях до нього мають бути істинними2.

Під методологією дослідження більшість дослідників розуміє сис-
тему методів, прийомів і засобів наукового пізнання, що являє собою 
передусім комплекс раціональних шляхів, які історично склалися, 
засобів і форм руху мислення від незнання до пізнання, від гіпотез до 
істини, від одиничного до узагальненого, від явища до сутності3. Необ-

1  Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные 
основы / В. С. Зеленецкий. – Харьков : Основа, 1994. – С. 170‒182; Демидова Л. М. 
Якість кримінального законодавства України: методологічний аспект дослідження / 
Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН Укра-
їни / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – С. 51‒65.

2  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Госполитиздат, 
1955. – Т. 1. – С. 7.

3  Докладніше див.: Волович В. И. Надежность информации в социологическом 
исследовании: проблемы методологии и методики / В. И. Волович. – Киев : Наук. 
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хідно, вважаємо, наголосити на правильності твердження М. І. Па-
нова й Н. О. Гуторової, що методологія наукового пізнання — явище 
інтегральне: з одного боку, вона об’єднує систему компонентів, що 
її утворюють (світоглядні, загальні і спеціальні теорії й концепції, 
філософські закони й категорії, правила логіки, загальнонаукові 
і приватно-наукові методи й методики дійсності)1, а з другого — за-
соби і принципи пізнання, що забезпечують отримання максимально 
об’єктивної, точної, систематизованої інформації про об’єкт і пред-
мет дослідження. Як зауважують ці вчені, підтримуючи позицію 
Д. А. Керимова, методологію не можна зводити лише до тієї чи іншої 
(однієї) компоненти, наприклад, до окремого (одного) методу або до 
вчення лише про деякі засоби, методи чи методики, оскільки за їх 
межами в такому випадку безпідставно залишатимуться інші, вна-
слідок чого й методологія як така не буде визначена з відповідною 
повнотою2. 

Будь-які теоретичні положення, зокрема у вигляді певних кон-
цепцій, які ми прагнемо сформулювати на цьому етапі дослідження, 
теж мають бути здатними виконувати методологічну функцію, а тому 
вони повинні відповідати певним вимогам3. Підґрунтям для останньої 
тези є те, що накопичені у процесі наукових пошуків знання про 
об’єкт і предмет дослідження приєднуються до вже існуючих знань 
і можуть бути використані для подальших пізнавальних наукових 
розвідок. Як наголошує В. Я. Тацій, докорінною методологічною 

думка, 1974. – 135 с.; Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы 
философии права / Д. А. Керимов. – 4-е изд. – М. : Изд-во СГУ, 2008. – 521 с.; Лука-
шевич В. К. Философия и методология науки / В. К. Лукашевич. – Минск : Соврем. 
шк., 2006. – 320 с.; Микешина Л. А. Философия науки: современная эпистимология, 
научное знание в динамике культуры, методология научного исследования : учеб. по-
собие / Л. А. Микешина. – М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. – 464 с.; 
Нерсесянц В. С. Философия права : учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц. – М. : ИНФРА 
М-НОРМА, 1997. – 652 с., та ін.

1  Панов М. І. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини 
кримінального права / М. І. Панов, Н. О. Гуторова // Проблеми законності : акад. зб. 
наук. пр. / відп. ред.: В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2009. – Вип. 100. – С. 291.

2  Панов М. І. Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини 
кримінального права / М. І. Панов, Н. О. Гуторова // Проблеми законності : акад. зб. 
наук. пр. / відп. ред.: В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2009. – Вип. 100. – С. 292; Керимов Д. А. 
Методология права: предмет, функции, проблемы философии права / Д. А. Керимов. – 
4-е изд. – М. : Изд-во СГУ, 2008. – С. 46.

3  Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные 
основы / В. С. Зеленецкий. – Харьков : Основа, 1994. – С. 177, 178.
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вимогою на сучасному етапі є проведення досліджень у тісному 
зв’язку зі слідчо-судовою практикою1, тобто з урахуванням її потреб 
та їх вирішенням, зокрема у перспективі.

Методологія наукових досліджень — це сфера знань про організа-
цію й результат (з позиції вимог до нього) пізнавальної діяльності 
людини, які перебувають у стані теоретико-прикладного розвитку й 
інтеграції.

Семантичний зміст терміна «засади», що використовують у назві 
цього розділу монографії, як «основа чогось, те головне, на чому ґрун-
тується щось; вихідне, основне положення, принцип, основа світо-
гляду; спосіб, метод здійснення чого-небудь»2, дозволяє виокремити 
існуючі або визначити потрібні нові знання про основний методоло-
гічний інструментарій наукового пізнання кримінального законодав-
ства України та практики його застосування, який є оптимальним, що 
забезпечує результативність дослідження. 

Визначення методологічного інструментарію обумовлене: а) метою 
дослідження й завданнями, що вирішуються для її досягнення, а також 
обраними його об’єктом і предметом і б) теоретичними, правовими 
й емпіричними передумовами, встановлення яких передує накопичен-
ню нових знань про них.

Однією з форм вираження ідеї цього дослідження, а також теоре-
тичним підґрунтям для обрання, розроблення й формулювання мето-
дологічного інструментарію є гіпотеза. Гіпотези висуваються як на 
початку пізнавального процесу при підкресленні науковості дослі-
дження з урахуванням результатів аналізу теоретичних, правових та 
емпіричних передумов наукового пізнання, так і в ході його проведен-
ня. Вони мають певне значення для організації дослідження, а саме:

‒ методологічне (концептуальне, організаційне) щодо: а) доціль-
ності формулювання й запровадження обраного підходу до пізнаваль-
ного процесу; б) вимог до його результатів; в) певної концепції, що 
може бути сформульована в процесі дослідження; 

‒ теоретико-правове стосовно: а) закономірностей установлення 
кримінальної відповідальності за вчинення певних діянь; б) запрова-
дження відомих та нових теорій, які стосуються питань, що розгляда-

1  Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю / В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2010. – 
С. 690.

2  Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад.: В. В. Яременко, 
О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – Т. 2 : Ж–ОБД. – С. 95.
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ються; в) нового наповнення певних об’єктів кримінально-правової 
охорони; г) необхідності вдосконалення структури і норм КК України 
щодо кримінально-правової охорони законних прав, свобод людини 
і громадянина, законних інтересів юридичних осіб, суспільства та 
держави тощо; 

‒ правозастосовне щодо: а) правил встановлення й урахування 
обов’язкових ознак, що характеризують діяння, при кваліфікації зло-
чинів за наявності змістовно-юридичних і техніко-юридичних вад 
фіксації цих ознак у чинному КК України; б) тлумачення понять 
(термінів) та встановлення їх змісту в процесі правозастосовної ді-
яльності. 

Висунуті гіпотези підлягають узагальненню, подальшій перевірці 
і служать підґрунтям для похідних або нових, приміром, із метою 
уточнення або розвитку існуючих. 

Проблеми наукового пізнання обраного предмета дослідження та 
досягнення зазначеної мети можна розв’язати тільки комплексним 
шляхом на емпіричному й теоретичному рівнях дослідження1, а також 
при їх об’єднанні. Його етапи охоплюють розв’язання актуальних 
питань кримінального законодавства України та практики його засто-
сування в площині: вибору методологічних засад дослідження такого 
предмета (розд. 1); дослідження проблем кримінально-правової охо-
рони: основ національної безпеки України (розд. 2), життя та здоров’я 
особи (розд. 3), прав дітей і осіб, що знаходяться під опікою або піклу-
ванням (розд. 4), власності (розд. 5), безпеки виробництва (розд. 6), 
інтересів правосуддя (розд. 7), питання кримінальної відповідальнос-
ті за злочини, вчинені організованою групою (розд. 8), з охопленням 
питань у сучасному та перспективному значенні. 

Вивчення зазначених аспектів можливо здійснити лише із засто-
суванням оптимального композиційного підходу, що  являє собою 
об’єднання певних складників — визнаних науковцями світоглядних 
та інших теорій, концепцій, законів, правил, підходів, принципів і ме-
тодів. 

Методологічні засади цього дослідження становлять: а) положен-
ня онтології, аксіології, праксіології, антропології, загальної теорії 
пізнання, теорій натуралізму, суспільних відносин, систем, інформації, 

1  Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов. – К. : 
Ін Юре, 2010. – С. 31, 32.
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економічної теорії, класичної й посткласичної теорій власності; б) за-
кони діалектики, зокрема закон про перехід кількісних змін у якісні; 
в) філософські й загальнонаукові методи — діалектичний, догматич-
ний, матеріалістичний, системно-структурний та системно-функціо-
нальний аналіз, історико-правовий, порівняльно-правовий, герменев-
тичний, статистичний, соціологічний, математичний, моделювання1. 
Причому до методів емпіричного рівня треба віднести опис, порівнян-
ня, експеримент, моделювання, спостереження; до методів теоретич-
ного рівня – діалектичний, загальнологічні (аналіз, синтез, індукцію, 
дедукцію, аналогію)2.

Оптимальність і композиційність в організації пізнавального про-
цесу досягається шляхом формулювання і впровадження домінуючої 
ідеї, яка є стратегічною і впливає на вибір методологічного інстру-
ментарію й межі його використання. Такою ідеєю виступає сформу-
льована концепція «Кримінальний кодекс України як системне утво-
рення».

Зазначена концептуальна позиція служить теоретичним під-
ґрунтям означення стратегії дослідження, а саме: а) запропонувати 
критерії оцінки КК України як системного утворення; б) здійснити 
«діагностування» (оцінювання, перевірку) чинного КК України; 
в) проаналізувати санкції в структурі певних норм; г) розглянути 
актуальні проблеми кваліфікації діянь, що розглядаються; д) спрог-
нозувати перспективні шляхи розвитку національного законодавства 
про кримінальну відповідальність та практики його застосування.

Обрана стратегія дослідження із запровадженням інших підходів, 
методів, теорій, законів і правил дозволяє здійснити досконале ви-
вчення висунутих гіпотез, що знайшло віддзеркалення у структурі 
і змісті монографії.

Оптимальний композиційний підхід сприяє всебічному криміналь-
но-правовому дослідженню: 

‒ сучасного розвитку нашого суспільства та держави з точки зору 
аналізу соціальних явищ, що потребують кримінально-правового 

1  Демидова Л. М. Якість кримінального законодавства України: методологічний 
аспект дослідження / Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. 
пр. ІВПЗ АПрН України / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – 
С. 57, 58.

2  Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : під-
ручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – К. : Знання, 2006. – С. 74.
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реагування, та оцінки ефективності такого впливу (діалектичний 
метод);

‒ Кримінального кодексу України як державно-правового фено-
мену, основну частину якого становить встановлена в санкції його 
норм кримінальна відповідальність у формі покарання за вчинений 
злочин, обов’язкові (типові, визначальні) ознаки якого зафіксовані 
в диспозиції (діалектичний, системно-структурний і герменевтичний 
методи, положення онтології);

‒ злочину як системного явища з проникненням у його сутність 
(діалектичний, системно-структурний і герменевтичний методи, по-
ложення онтології); 

‒ існуючих правил законодавчої техніки і прогнозування більш 
точного відображення в законі сутності злочинного діяння й наслідків, 
які він спричиняє (класична теорія, діалектичний і герменевтичний 
методи, положення гносеології);

‒ природних законів у кримінальному праві, закономірностей 
установлення кримінальної відповідальності за вчинення діянь та їх 
відображення у відповідних нормах (теорія натуралізму, діалектичний 
метод); 

‒ значення інтересів суспільства, прав і свобод особи, яка вчини-
ла злочин для подальшого удосконалення кримінального законодав-
ства (з використанням антропологічної, аксіологічної теорій і теорії 
суспільних відносин); 

‒ взаємозалежності держави і права з людиною, природою, умо-
вами життєдіяльності на різних етапах людської цивілізації, взаємо-
зв’язку держави й економічного базису (матеріалістичний і діалектич-
ний методи); 

‒ вивчення усіх явищ, що знаходяться в площині наукового інте-
ресу (КК України, його норм, кримінальної відповідальності, покаран-
ня тощо) з позиції їхнього безперервного розвитку (діалектичний 
метод); 

‒ подальшої гуманізації кримінальної відповідальності й забез-
печення кримінально-правовими засобами захисту інтересів потерпі-
лого (соціологічна теорія й діалектичний метод); 

‒ питань побудови ієрархії цінностей як об’єктів кримінально-
правової охорони (аксіологічна теорія й посткласична теорія власнос-
ті, метод моделювання); 
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‒ проблеми забезпечення системності при пізнанні явищ, що по-
требують кримінально-правового оцінювання й фіксації їхніх ознак 
у нормах КК України, при застосуванні інших видів законодавчої 
техніки (методи: системно-правовий, герменевтичний, системно-функ-
ціональний і математичні). 

Визначальним для організації цього дослідження є спрямування 
пошукового процесу на досягнення наукового результату, здатного 
виконувати свою методологічну функцію. Із семантичної точки зору 
останнє є синонімом методологічного призначення1. Спираючись на 
здобутки української наукової школи й розвиваючи її, наголосимо, що 
для з’ясування соціальної цінності того, що має бути досягнуто вна-
слідок пізнавальної діяльності, обов’язковим є висування до накопи-
чених нових знань гносеологічних, онтологічних, правових, економіч-
них, етичних, праксіологічних і соціально-психологічних вимог2. 
У цьому і є прояв завдання наукової роботи, а саме своїми здобутками 
сприяти виконанню кримінальним законодавством України і його до-
сліджуваними нормами своїх найважливіших державних функцій — 
охоронної й регулятивної3. До них треба приєднати також превен- 
тивну, виховну функції4, етичну, соціально-психологічну, соціально-
економічну, інформаційну, методологічну, ідеологічну, гуманістичну, 
мобілізаційну та ін. У цьому виявляється зв’язок між науковою робо-
тою, яка має бути здатною своїми результатами допомагати виконан-

1  Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : 
Сов. энцикл., 1984. – С. 1430.

2  Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные 
основы / В. С. Зеленецкий. – Харьков : Основа, 1994. – С. 224; Теоретичні основи за-
безпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфе-
рі боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / за заг. ред.: В. І. Борисов, В. С. Зе-
ленецький. – Х. : Право, 2011. – С. 14.

3  Уголовное право Украины. Общая часть : учебник / под ред.: М. И. Бажанов, 
В. В. Сташис, В. Я. Таций. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Харьков : Право, 1999. – С. 5; 
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред.: В. В. Сташис, 
В. Я. Тацій. – [4-те вид., переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2010. – С. 14–15.

4  Див.: Демидова Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності: методологічні 
функції досліджень / Л. М. Демидова // Актуальні проблеми кримінальної відповідаль-
ності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. – Х. : Право, 2013. – 
С. 117‒121; Її ж. Якість кримінального законодавства України: методологічний аспект 
дослідження / Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ 
АПрН України / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – С. 51–63; 
Энциклопедия уголовного права / отв. ред. В. Б. Малинин. – СПб. : Изд. проф. Мали-
нина, 2005. – Т. 2 : Уголовный закон. – С. 5–7.
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ню національним законодавством про кримінальну відповідальність 
зазначених функцій. 

Крім того, сам процес і результати дослідження обраних об’єкта 
і предмета зі створенням теоретичних засад подальшого удосконален-
ня кримінального законодавства мають відповідати передусім вимогам 
гносеології, онтології, права, етики, праксіології, соціальної психоло-
гії, правилам соціально-економічного характеру. 

Зупинимося на гносеологічних вимогах. Наукове вивчення об’єкта 
і предмета за своєю природою є гносеологічним, спрямованим на при-
рощування знань про об’єкт і предмет наукового пізнання. Важливо, 
що такі знання мають бути істинними, а не хибними. До того ж вони 
повинні відповідати вимогам науки і практики боротьби зі злочинніс-
тю й бути новими. Критерієм оцінювання новизни є потреба перегля-
ду (доповнення, змін, повного оновлення) принципів існуючих знань 
про предмет дослідження з подальшим використанням накопичених 
для наукових, законотворчих і правозастосовних цілей.

Правові вимоги пов’язані з особливостями дослідження. По-
перше, це виявляється в його належності до правових досліджень, 
що підкреслює необхідність відповідності такого наукового пізнання 
та його результатів певним правовим вимогам, насамперед таким, як 
законність, прогресивність, раціональність. По-друге, кримінальне 
законодавство України в цілому й у частині такої відповідальності 
за певні злочинні діяння, що розглядаються в монографії, належить 
до національної правової системи, а тому науковий висновок щодо 
його системності (якості й кількісної визначеності) має відповідати 
правовим (юридичним) вимогам, що ставляться до такої системи 
в цілому, її елементів, а також до притаманних їй механізмів право-
вого регулювання. Законодавство та його норми за своєю сутністю 
є, так би мовити, практичним працюючим правом, яке відображає, 
крім зазначених принципів законності, прогресивності й раціоналіз-
му, ще й правові загальні (основні) (гуманізм, адекватність відбиття 
динаміки об’єктивного суспільного життя й вираження державної 
волі, стабільність норм, що його визначають, динамізм правового 
регламенту, належний рівень правової культури законодавця тощо). 
По-третє, предмет цього дослідження охоплює пізнання певних видів 
злочинних діянь як соціального та правового явища та їх впливу на 
кримінальну відповідальність. Вочевидь, що результатом пізнаваль-
ного процесу є нове (оновлене) теоретико-правове уявлення про 
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явище, яке може послужити підґрунтям для прийняття Верховною 
Радою України нових законів (законодавчих норм), у яких віддзер-
калюються спеціальний предмет і методи правового регулювання, 
притаманні кримінальному праву. По-четверте, сучасному періоду 
розвитку світової цивілізації властиві не лише продовження збли-
ження різних правових систем, а й поширення й поглиблення коор-
динації дій країн світу у сфері боротьби зі злочинністю, як правило, 
шляхом прийняття відповідних міжнародних правових актів ООН, 
Радою Європи та іншими міжнародними організаціями. Національне 
законодавство про кримінальну відповідальність у розглядуваній 
царині має відповідати положенням, що містяться в чинних міжна-
родних договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, як це й зафіксовано в ч. 5 ст. 3 КК України. Переду-
сім це стосується Конвенцій ООН з питань захисту прав людини та 
основоположних свобод1. Крім того, необхідним є осмислення і пра-
вовий аналіз прийнятих Україною зобов’язань, у тому числі й у сфе-
рі боротьби з кіберзлочинністю.

Етичні вимоги до наукового дослідження: його результати мають 
спиратися на етичні норми. Ідеться про необхідність дотримання 
останніх у процесі вивчення й забезпечення соціально-етичної й 
етико-правової обґрунтованості отриманого наукового висновку. 
Норми КК є відображенням ставлення суспільства й держави до 
охорони найважливіших соціальних цінностей від злочинних пося-
гань. Їхня редакція, запровадження в дію, застосування правоохорон-
ними й судовими органами, як і результати наукових пошуків, мають 
бути засновані на принципах справедливості, поваги, людяності, 
гуманізму тощо. 

Праксіологічні вимоги до пізнання предмета нашого дослідження 
та його результатів випливають із положень такої спеціальної науки, 
як праксіологія, яка розробляє правила ефективної роботи2. Вони на-

1  Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Електронний ресурс] : 
Рим, 4 нояб. 1950 г. : с изм. от 21 сент. 1970 г., 20 дек. 1971 г., 1 янв., 6 нояб. 1990 г., 
11 мая 1994 г. ETS № 005 // Европейская конвенция о защите прав человека: право  
и практика. – Режим доступу: http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800- 
001.htm. – Заголовок з екрана.

2  Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные 
основы / В. С. Зеленецкий. – Харьков : Основа, 1994. – С. 230, 232; Проблеми за- 
безпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Ук-
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цілюють пізнавальний процес на отримання нових знань, що розв’я-
зують практичні проблеми і здатні до ефективного впровадження цих 
знань у практичну діяльність. Це означає, що сформульованим висно-
вкам належить у перспективі пройти перевірку часом на практичну 
придатність.

Зупинимося на соціально-психологічних вимогах. Пізнання пред-
мета дослідження пов’язано з необхідністю дотримання ще й вимог, 
що знаходяться у площині соціально-психологічної теорії. Вони на-
цілюють на отримання певних знань про предмет наукового пошуку, 
які враховують особливі соціально-психологічні риси суб’єктів пра-
вового регулювання боротьби зі злочинними діяннями. До цих суб’єк-
тів належать науковці, працівники правоохоронних і судових орга- 
нів, народні депутати України, Президент України. У цілому їхній 
соціально-психологічний стан здатен сприймати й дозволяє запро-
ваджувати в законотворчому процесі або застосовувати на практиці 
обґрунтовані наукові новели. Потрібно також ураховувати соціально-
психологічний стан осіб, які вчиняють злочинні діяння або є схиль-
ними до цього. 

Соціально-економічні вимоги пов’язані з тим, що в процесі науко-
вих пошуків і в отриманих результатах має бути відображено й ура-
ховано сучасний або прогнозований соціально-економічний рівень 
розвитку держави й суспільства, державні соціально-економічні мож-
ливості. Крім того, криміналізація діянь у цивілізованій державі здій-
снюється на підґрунті втілення соціально-економічних принципів. 

Перелічені вимоги до процесу й результату наукових пошуків на-
зиваємо визначальними й погоджуємося з думкою вчених, які вважа-
ють, що цей перелік варто доповнити онтологічними вимогами (на-
ціленість на пізнання сутності кримінально-правових явищ), які мають 
гносеологічне значення (нарощування знань) або знаходяться поза 
останніми (без отримання нових). Саме сукупність розглянутих вимог, 
переважна більшість яких у загальному вигляді була розроблена 
В. С. Зеленецьким у межах створення загальної теорії боротьби зі зло-
чинністю1 з наповненням їх конкретизованим змістом, і виступає 

раїні : монографія / за заг. ред.: В. І. Борисов, В. С. Зеленецький. – Х. : Право, 2010. – 
С. 121, 135.

1  Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные 
основы / В. С. Зеленецкий. – Харьков : Основа, 1994. – С. 223, 241.
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критерієм оцінювання науковості процесу і прогнозованого результа-
ту дослідження, а також впливає на вибір методів, які дозволяють його 
отримати. 

Для кримінально-правових досліджень важливо виявляти законо-
мірності, що супроводжують людське буття й мають враховуватися 
у праві. Тому звертаємо увагу на твердження О. М. Костенка, які мають 
вагоме методологічне значення: 1) існує закономірність, яка полягає 
у такому: що досконалішим є кримінальне право, то прогресивнішим 
є соціальний порядок (зокрема, правопорядок) і безпечнішим є життя 
людей у суспільстві; сучасному стану та його порядку притаманні 
ознаки кризи; 2) фундаментальне значення для подальшого розвитку 
кримінального права, як уже зазначалося, має теорія натуралізму. Со-
ціальний порядок — це стан узгодженості суспільного життя людей 
з тими природними законами, за якими соціум має існувати. Сфера ж 
соціального порядку, що є результатом правового регулювання, йме-
нується правопорядком1. Отже, наведене окреслює потребу у виявлен-
ні об’єктивних закономірностей, які мають природне походження, їх 
сутності при здійсненні кримінально-правових досліджень, а також їх 
значення для подальшого вдосконалення українського законодавства 
про кримінальну відповідальність. 

1.2. Кримінальний кодекс України 
як системне утворення:  
загальна характеристика та значення 

Як уже зазначалося, розроблювана й запроваджувана в цьому до-
слідженні концепція отримала назву «Кримінальний кодекс України 
як системне утворення». Формулювання цієї головної ідеї-гіпотези для 

1  Костенко О. М. Вперед – до природи. Апологія натуралізму / О. М. Костенко // 
Світогляд. – 2009. – № 5. – С. 34, 38; Його ж. Злочин і відповідальність за нього у світ-
лі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального 
правознавства) / О. М. Костенко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 34, 38; Його ж. 
Социальный натурализм – основа антикризисного мировоззрения / А. Н. Костенко // 
Философия и культура. – 2009. – № 4. – С. 74, 79; Його ж. Проблема № 1 сучасної 
цивілізації (в українському контексті) / О. М. Костенко. – Черкаси : СУЕМ, 2008. – 
С. 37, 44; Його ж. Культура і закон – у протидії злу / О. М. Костенко. – К. : Атіка, 
2008. – 352 с.
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організації пізнавального процесу зумовлене націленістю на опрацю-
вання і сприйняття Кодексу як наближеного до ідеального. Він адек-
ватно віддзеркалює кримінально-правові явища й передбачає ефектив-
ні кримінально-правові засоби боротьби з ними. Підґрунтям для цього 
є теза: кожне визнане злочином соціальне явище в об’єктивному світі 
має якісну і кількісну визначеність, а формально-правове втілення 
в законі його властивостей повинно відображати цю специфіку.

Розглянемо КК України не як ціле, а як окрему частину норми 
Особливої частини, що встановлюють кримінальну відповідальність 
за низку злочинів (див. структуру монографії) з позиції системності, 
з розглядом питань про загальний системоутворюючий чинник, якісну 
та кількісну визначеність, внутрішню і зовнішню узгодженість та 
логічність1.

Ігнорування цілого при науковому вивченні його частини, якою і є 
предмет цього дослідження, може призвести до порушення сприйнят-
тя цілісності Кримінального кодексу. Як застереження звучать і слова 
Ґ. В. Ф. Геґеля, що ціле за своїми характеристиками є тим, що містить 
частини, проте, якщо воно буде поділене, то перестає бути цілим2. 
Отже, дослідження доцільно починати з вивчення й аналізу цілого 
з переходом до його частки — предмета наукового пізнання у площи-
ні конкретних норм Особливої частини КК України.

Що стосується розуміння КК України як системного утворення, то 
така гіпотеза вимагає окремого розгляду. Дійсно, системний підхід до 
вивчення об’єкта і предмета наукового пошуку притаманний як науко-
вий метод переважній більшості науково-правових праць. Про нього 
дослідники згадують при описі методів здійснення ними пізнавально-
го процесу. У цьому вбачається прояв («вибух») інтересу до проблем 
системного підходу, системного методу, системних досліджень, який, 

1  Демидова Л. М. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система 
(системно-функціональний підхід) / Л. М. Демидова // Вісн. Акад. прав. наук. України : 
зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 2. – С. 216–226; Її ж. 
Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система / Л. М. Демидова // 10 років 
чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та 
подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали наук.-практ. 
конф., 13–14 жовт. 2011 р. – Х. : Право, 2011. – С. 328–332; Її ж. Проблеми криміналь-
ної відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як зло-
чинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. М. Демидова. – Х. : Право, 
2013. – С. 47–92.

2  Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук : пер. с нем. / Г. В. Ф. Гегель. – 
М. : Мысль, 1974. – Т. 1 : Наука логики. – С. 227.
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як указують науковці, останнім часом на пострадянському просторі, 
на жаль, дещо згасає. У науці країн Заходу, навпаки, за останнє деся-
тиліття системні дослідження набули значного поширення під назвами 
«державна теоретична ідея», «поворотний пункт у науковій думці, 
який відкрив шлях новим поглядам і принципам» тощо1. Останнє під-
тверджує потребу в поширенні й поглибленні системних наукових 
досліджень, зокрема кримінально-правових, а новаторів цієї ідеї слід 
шукати не серед сучасників, а ще в минулих століттях.

Автором системної ідеї у філософії справедливо визнається 
Ґ. В. Ф. Геґель, який указував: а) кожна частина філософії є філософ-
ським цілим, що являє собою замкнене коло; б) філософська ідея зна-
ходить свій вияв у кожній із цих частин в особливій визначеності або 
особливому елементі; в) кожне коло, будучи цілісним, прориває межу 
свого елемента і служить основою більш широкої сфери; г) ціле тому 
є колом, що складається з кіл, кожне з яких є необхідним своєрідним 
елементом, система яких становить власну ідею, котра разом із тим 
виявляється також і в кожному з них2. Позиція цього мислителя знай-
шла відбиття в роботах Ф. Енгельса, який писав, що розуміння того, 
що вся сукупність процесів природи знаходиться в системному зв’язку, 
спонукає науку виявляти такий зв’язок усюди — як у частинах, так 
і в цілому3. Це висловлювання точно віддзеркалює й сучасний світ, 
у якому людство і природне та інше середовище є взаємопов’язаними, 
взаємовпливаючими, тому їх наукове вивчення можливе лише з по-
зицій цілісності, комплексності й системності. Крім того, у сучасній 
науці та практиці потрібне втілення системного розуміння кожного 
явища, у нашому випадку правового — КК України4. 

Поняття «система» походить від грецького «systema», у лінгвіс-
тичному значенні означає: «1) пов’язане ціле, утворене обопільним 
підкоренням та загальною узгодженістю частин, елементів, що його 

1  Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии 
права / Д. А. Керимов. – 4-е изд. – М. : Изд-во СГУ, 2008. – С. 223.

2  Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук : пер. с нем. / Г. В. Ф. Гегель. – 
М. : Мысль, 1974. – Т. 1 : Наука логики. – С. 33.

3  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Госполитиздат, 
1961. – Т. 20 : [Анти Дюринг; Диалектика природы]. – С. 35, 36.

4  Демидова Л. Н. Системно-функциональный подход и закон о золотой пропорции 
в уголовном праве [Електронний ресурс] / Л. Н. Демидова // NB: Вопросы права и 
политики. – 2013. – № 7. – С. 177‒192. – Режим доступу: http://e-notabene.ru/lr/
article_8802.html. – Заголовок з екрана.
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становлять, 2) у науці, техніці… — взаємозв’язок уявлень, понять, 
ідей, норм, які підпорядковані будь-якому керівному принципу»1; 
«сукупність визначених елементів, між якими існує закономірний 
зв’язок чи взаємодія. Якісні характеристики цих елементів становлять 
зміст системи, сукупність закономірних зв’язків між елементами — 
внутрішню форму, або структуру системи»2. 

Науковці тлумачать систему як ціле, складене з частин, як з’єд-
нання, що включає ознаки, котрі зорієнтували би будь-яке системне 
дослідження на виявлення складників системи, з’ясування специфіч-
них якостей цих частин, на встановлення й вивчення зв’язків і відносин 
елементів між собою і з системою, на пізнання складників системи 
у взаємодії й розкриття властивостей системи як єдиного цілого, на 
дослідження призначення й ефективності взаємного впливу системи 
та її частин на навколишнє середовище3.

Наведена дефініція є цікавою з наукової точки зору. Але чи може 
бути взаємодія компонентів фундаментом якого-небудь системного 
процесу? Автор загальної теорії функціональних систем П. К. Анохін 
на це запитання дає негативну відповідь. Ми з ним погоджуємося, тому 
що кожній системі обов’язково притаманний ще й чинник — певний 
результат, який має бути досягнутий системою щодо кожного її ком-
понента або сукупності окремих з них. 

Правові явища, до яких належить і КК України, для найбільш 
ефективного виконання покладених на нього функцій теж треба роз-
глядати як системний продукт правотворчої діяльності і шляхом про-
ведення наукових досліджень забезпечувати його розвиток саме в та-
кому напрямі. Це стосується як КК України у цілому, так і окремих 
компонентів системи, якою повинен бути такий кодифікований нор-
мативно-правовий акт. Зокрема, до компонентів належать різновиди 
злочинів, загальні, типові й визначальні ознаки яких передбачені 
у статтях або їх частинах Особливої частини КК України. Таке розу-
міння дозволяє спрямувати пізнавальний процес на досягнення по-
ставленої мети з урахуванням системоутворюючого чинника — зав-
дання, для виконання якого приймається КК України (ч. 1 ст. 1).

1  Энциклопедический словарь : в 3 ч. / гл. ред. Б. А. Введенский. – М. : Большая 
сов. энцикл., 1955. – Ч. 3. – С. 65.

2  Філософський енциклопедичний словник / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди 
НАН України ; за ред. В. І. Шинкарука. – К. : Абрис, 2002. – С. 583.

3  Вступ до теорії правових систем : монографія / за заг. ред.: О. В. Зайчук, 
Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2006. – С. 236.



24

Розділ 1. Теоретичні та методологічні засади дослідження...

З огляду на наведене можна стверджувати, що КК України як пра-
вове явище доцільно (та й необхідно) розглядати як систему, компо-
ненти (елементи) якої взаємопов’язані і як окремо, так і в сукупності, 
втілюють певну ідею (функцію) для досягнення загального результа-
ту — завдання, що виконує Кодекс у громадському й державному 
житті України. Така система теж характеризується певною структурою 
й визначеністю її компонентів (елементів), якими виступають відпо-
відні норми, а її дослідження вимагає аналізу з якісної та кількісної 
сторін із застосуванням системного підходу. 

Оскільки якість і кількість знаходяться в нерозривній діалектичній 
єдності, то запропонований системний якісно-кількісний підхід до 
розуміння КК та норм з його Особливої частини1 ще на стадії законо-
творчого процесу сприятиме його вдосконаленню. Це стосується й 
положень Кримінального процесуального кодексу України (далі — 
КПК України)2 щодо обрання місця кримінального проступку в на-
ціональній правовій системі.

У сучасний період розвитку кримінального законодавства різні 
аспекти його якості й ефективності вивчалися багатьма вченими3. Про-

1  Злобин Г. А. Умысел и его формы / Г. А. Злобин, Б. С. Никифоров. – М. : Юрид. 
лит., 1972. – С. 74.

2  Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 
№ 4651-VI // Голос України. – 2012. – 19 трав. (№ 90/91); Відом. Верхов. Ради Украї-
ни. – 2013. – № 9/10, 11/12, 13. – Ст. 88. – Електрон. версія ред. від 08.10.2016. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. ‒ Заголовок з екрана.

3  Див., наприклад: Бажанов М. И. Проблемы совершенствования Общей части 
Уголовного кодекса / М. И. Бажанов // Вопросы государства и права развитого социа-
листического общества : тез. респ. науч. конф., Харьков, 24–26 сент. 1975 г. – Харьков, 
1975. – С. 199–201; Баулін Ю. В. Кримінальне право України як публічна галузь пра-
ва / Ю. В. Баулін // Вісн. Конституц. Суду України. – 2005. – № 2. – С. 83–85; Бори-
сов В. І. Відповідність кримінального закону конституційним принципам здійснення 
правосуддя в Україні / В. І. Борисов // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. 
/ редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х., 2010. – Вип. 18. – С. 2–14; Глазырин В. В. Эффективность 
правоприменительных актов / В. В. Глазырин, В. И. Никитинский // Сов. государство 
и право. – 1984. – № 2. – С. 11–17; Игнатенко В. В. Правовое качество закона об 
административных правонарушениях : монография / В. В. Игнатенко. – Иркутск : 
Изд-во Иркут. гос. экон. акад., 1998. – С. 29, 32; Навроцький В. О. Теоретичні про-
блеми кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К. : Атіка, 1999. – 464 с.; 
Наумов А. В. О понятии правоприменительной эффективности уголовного закона / 
А. В. Наумов, Ю. А. Красиков // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. – 1981. – № 2. – 
С. 22–27; Никитинский В. И. Эффективность норм трудового права / В. И. Никитин-
ский. – М. : Юрид. лит., 1971. – 248 с.; Кузьмін Р. Ефективність правозастосування та 
підхід до її забезпечення / Р. Кузьмін, О. Юлдашев // Вісн. Акад. прокуратури Украї-
ни. – 2007. – № 3. – С. 11–17; Поленина С. В. Качество закона и эффективность зако-



25

1.2. Кримінальний кодекс України як системне утворення...

те й досі актуальною проблемою залишається встановлення сутності 
такого багатоаспектного, багатовимірного явища, як якість законодав-
ства, що забезпечує боротьбу зі злочинністю, та його стрижневого 
складника — законодавства України про кримінальну відповідаль-
ність1.

Якщо розглядати якість українського законодавства про кримі-
нальну відповідальність як окремий вид останнього, то «якість зако-
нодавства», як і «якість», є поняттями родовим. Щодо останньої, то, 
як відомо, ця категорія є філософською. Учені пов’язують перші ви-
користання категорії «якість» (guality) в такому статусі з ім’ям Арис-
тотеля й Ґ. В. Ф. Геґеля2. У подальшому думки мислителів відобрази-
лися у працях інших учених, зокрема Ф. Енгельса, який трансформував 
учення Ґ. В. Ф. Геґеля у відомий закон про перехід кількісних змін 
у якісні й навпаки3.

Філософське розуміння якості наводиться й у інших словниках, де 
ця категорія трактується як сутнісна визначеність об’єкта, завдяки якій 

нодательства / С. В. Поленина ; под ред. Я. А. Куник. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 
56 c.; Тацій В. Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу 
України / В. В. Сташис, В. Я. Тацій // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. 
ред.: В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 100. – C. 278–290; Та-
цій В. Я. Проблеми наукового забезпечення законотворчості в умовах становлення 
національної системи України / В. Я. Тацій // Вибрані статті, виступи, інтерв’ю / 
В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2010. – С. 549–567; Фріс П. Л. До питання про ефективність 
кримінально-правової політики / П. Л. Фріс // Кримінальний кодекс України 2001 р.: 
проблеми застосування і перспективи удосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 7–8 квіт. 2006 р. : у 2 ч. – Л., 2006. – Ч. 1. – С. 294–299; Хавронюк М. І. Якість 
кримінального законодавства: як її досягти / М. І. Хавронюк // Теоретичні основи за-
безпечення якості законодавства та правозастосовчої практики у сфері боротьби зі 
злочинністю в Україні : матеріали наук. конф., 15 трав. 2009 р. – Х. : Право, 2009. – 
С. 41–44.

1  Демидова Л. М. Поняття якості законодавства про кримінальну відповідальність 
/ В. І. Борисов, Л. М. Демидова // Теоретичні основи забезпечення якості криміналь-
ного законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю 
в Україні : монографія / за заг. ред.: В. І. Борисов, В. С. Зеленецький. – Х. : Право, 
2011. – С. 22–38; Її ж. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння 
майнової шкоди (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика / 
Л. М. Демидова. – Х. : Право, 2013. – С. 55–67; Її ж. Якість кримінального законодав-
ства про заподіяння майнової шкоди: ознаки та критерії оцінки / Л. М. Демидова // 
Вісн. прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 50–56.

2  История философии : энциклопедия / под ред. А. А. Грицанова. – Минск : Ин-
терпрессервис, 2002. – 1376 с. – (Мир энциклопедий).

3  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Госполитиздат, 
1961. – Т. 20 : [Анти Дюринг; Диалектика природы]. – С. 384, 385.
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він є саме таким, а не іншим. Якість — об’єктивна й загальна харак-
теристика об’єктів, що виявляється в сукупності їхніх властивостей; 
внутрішня визначеність предмета, яка становить специфіку, що від-
різняє його від усіх інших1. Інакше кажучи, якість — це не окрема 
властивість, а те, що становить їх сукупність. 

Синтезуючи запропоновані тези, можна дійти висновку, що якість: 
а) є об’єктивною й визначальною характеристикою будь-якого явища; 
б) виявляється в сукупності властивостей, притаманних тільки цьому 
явищу, а при втраті або зміні їх останнє зникає або змінюється (пере-
стає бути саме цим явищем); в) стає об’єктом (предметом) пізнання 
шляхом вивчення її властивостей2. 

Аналіз якості будь-якого об’єкта або предмета об’єктивного світу 
ропочинається з того, що встановлюється його визначеність (зовнішній 
прояв). Для цього, як рекомендують дослідники, треба виокремити 
об’єкт (предмет) із взаємозв’язку з іншими об’єктами (предметами)3. 
Така визначеність пов’язана з певними рамками: їх бракує, неможли-
во визначити такий об’єкт або предмет. Важливою рисою якості є 
стійкість (рівновага), порушення якої викликає зміни властивостей 
якості, її визначеності4. 

Кожен об’єкт і предмет об’єктивного світу становить ще й певну 
систему5. Не є винятком і якість таких об’єктів і предметів; це вже 
новий рівень переходу розуміння якості як сукупності властивостей 
до сприйняття її як єдності «зовнішнього» (властивостей, функціону-
вання) і «внутрішнього» (елементів і структури). При порушенні 
стійкості руйнується насамперед структура, а потім уже властивості 
та ін. Слід наголосити, що не всі науковці поділяють цю точку зору6, 
називаючи, наприклад, структуру тільки «одним з окремих значень». 

1  Краткий словарь по философии / авт.-сост. Н. Н. Рогалевич. – Минск : Харвест, 
2008. – С. 306; Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад.: В. В. Яре-
менко, О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – Т. 4 : РОБ–Я. – С. 933.

2  Демидова Л. М. Щодо критеріїв якості кримінального законодавства (історичний 
аспект) / Л. М. Демидова // Право : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сково-
роди ; редкол.: О. І. Процевський та ін. – Х. : ФОП Павлов М. Ю., 2011. – Вип. 14. – 
С. 127.

3  Ильин В. В. Онтологические и гносеологические функции категорий качества 
и количества / В. В. Ильин. – М. : Высш. шк., 1972. – С. 9, 10.

4  Там само. – С. 18.
5  Там само. – С. 16.
6  Тимофеев И. С. Методологическое значение категорий «качество» и «количе-

ство» / И. С. Тимофеев. – М. : Наука, 1972. – С. 96.
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Однак структура та елементи системи з притаманними їм властивос-
тями і становлять певне явище. На відміну від людської діяльності, 
в об’єктивному світі якість, як правило, не є хаотичною, що дає під-
стави для висновку: якісне явище завжди є системним, якщо існує 
системоутворюючий чинник. 

Бажано доповнити сформульовану дефініцію якості таким: а) вона 
визначається шляхом порівняльного аналізу при зіставленні одного 
об’єкта (предмета) з іншими; б) обраний рівень порівняльного аналізу 
може впливати на визначеність властивостей, притаманних якості; 
в) якість є багатогранною системою, до якої належать властивості 
явища в їх русі (функціонуванні), елементи, структура такої системи 
й системоутворюючий чинник1.

Якість явища — це його сутність як сукупності визначальних, 
сутнісних властивостей, які в об’єктивній дійсності і являють люд-
ству саме це, а не інше явище. Втрата або повна чи часткова зміна 
таких сутнісних властивостей тягне за собою втрату або зміну всьо-
го явища і воно стає зовсім іншим. Цим властивостям завжди при-
таманна пізнавальна визначеність, яка дозволяє виокремити певне 
явище в певній системі координат або вивчити його як ціле чи як 
частину (окреме) у взаємозв’язку з іншими явищами. Але такі влас-
тивості у своїй сукупності не містять їх оцінки за шкалою «позитив-
но-негативно». Останнє знаходиться за межами сутності якості. Отже, 
якість — це те, що визначає сутність явища, його внутрішнє напов-
нення, що дає відповідь на запитання: «Яким воно є порівняно з ін-
шими явищами?».

Якість закону як явище і, відповідно, як поняття зовсім не відріз-
няється за сутністю (щодо явища) й за змістом (щодо поняття) від 
свого філософського аналога. Дійсно, якість закону ми традиційно 
сприймаємо як синонім якісного, позитивного закону. І підґрунтя для 
цього, на наше переконання, полягає не тільки в сутності якості, воно 
сконцентровано в сутності закону. Поєднання слів «якість» і «закон» 
у словосполученні «якість закону» акцентує увагу на визначальних 
властивостях закону, які притаманні саме такому виду нормативно-
правових актів і які теж відрізняють його від будь-яких інших явищ 

1  Демидова Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності за заподіяння майно-
вої шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика / 
Л. М. Демидова. – Х. : Право, 2013. – С. 58.
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(предметів) об’єктивної дійсності. Якість закону — це те, що визначає 
певний закон у його повному й належному розумінні й у порівнянні 
з іншими. У такому тлумаченні не лише немає розбіжностей із філо-
софами, а й всі наші гіпотези ґрунтуються насамперед на наведених 
геґелівських постулатах щодо якості. На нашу думку, варто підтрима-
ти дослідників, які стверджують, що прикладна інтерпретація терміна 
«якість» ґрунтується на філософському його розумінні, не створює 
суперечностей і має свої особливості1. Специфіка якості закону 
пов’язана з його походженням і призначенням. Він є творінням люди-
ни, яке породжене з дотриманням певних вимог щодо формалізації 
уявлень про певні явища, предмети або процеси (загальна ознака, 
притаманна будь-якому закону) і йому належить виконувати означене 
законодавцем завдання (спеціальна ознака конкретного виду закону) 
в певній системі координат (державне управління, правова система, 
конкретна галузь господарства тощо).

 Якість закону становить сукупність визначальних властивостей, 
притаманних саме такому явищу, що і являють його сутність. У тако-
му розумінні об’єктивно існуючу якість будь-якого закону можна 
розглядати у вигляді онтологічного (сутнісного) стандарту, якому 
повинні відповідати будь-які створені людиною (компетентним дер-
жавним органом — Верховною Радою України) закони. Брак такого 
національного закону зумовлює потребу звернення до зарубіжного 
досвіду2, який свідчить, що в багатьох державах функціонують нор-
мативно-правові акти, спрямовані на закріплення правил нормотвор-
чої техніки; це акти довідкового характеру. Приміром, у Польщі 
з 1961 р. діє розпорядження Уряду про принципи законодавчої тех-
ніки, а в 1997 р. затверджено Регламент роботи Ради Міністрів Поль-
щі. У цих документах чітко окреслено вимоги до проектів правових 
актів. Доволі докладно розроблені й формалізовані вимоги законо-
давчої техніки й у ФРН. 10 липня 1991 р. у цій країні був опублікова-
ний Довідник з питань відповідності законів, постанов чинному 

1  Волович В. И. Надежность информации в социологическом исследовании: 
проблемы методологии и методики / В. И. Волович. – Киев : Наук. думка, 1974. ‒ С. 37; 
Игнатенко В. В. Правовое качество закона как научная категория / В. В. Игнатенко // 
Сибир. юридический вестник / Юрид. ин-т Иркут. гос. ун-та. – Иркутск, 1998. – № 1. – 
С. 7–12.

2  Тацій В. Я. Проблеми наукового забезпечення законотворчості в умовах станов-
лення національної системи України / В. Я. Тацій // Вибрані статті, виступи, інтерв’ю 
/ В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2010. – С. 549‒567.
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праву1. Використання досвіду інших держав і відродження національ-
них історичних традицій законотворчої діяльності у площині ство-
рення правового стандарту є необхідним для розвитку нашої України 
як правової держави й невідкладною вимогою сьогодення. Цьому 
сприяло б прийняття Верховною Радою України Закону України «Про 
нормативно-правові акти», проект якого підготовлено за участю на-
уковців Національного юридичного університету імені Ярослава 
Муд рого. Проте цей документ не може вмістити усіх суттєвих влас-
тивостей законів, кодексів, що цілком є очевидним. Адже правовий 
стандарт якості законів можна розглядати лише умовно й порівняно 
з іншими видами нормативно-правових актів.

Дослідники справедливо стверджують, що суто якісний підхід до 
розуміння будь-якого явища, процесу або предмета є одностороннім. 
Більш результативним пізнання стає, коли слідом за якісним підходом 
застосовують категорію «кількість» і відповідний метод2. Підтвер-
джується правильність такого твердження тим, що кожен предмет 
пізнання має дві сторони — якісну й кількісну, що є нерозривними, 
єдиними. Кількість — це визначеність одноякісних предметів, які 
розглядаються з урахуванням інтенсивності або ступеня прояву будь-
якої ознаки3. Як визначав Ґ. В. Ф. Геґель, «буття … містить три ступе-
ня: якість, кількість і міру. Якість є насамперед тотожною буттю ви-
значеність. Кількість, навпаки, є зовнішня буттю, байдужа для нього 
визначеність. Третій ступінь буття (міра) — це єдність перших двох, 
якісна кількість»4. Тому цілком логічно розглядати всі три категорії 
стосовно такого правового феномену, як національне законодавство 
про кримінальну відповідальність. Це дозволяє, як уже зазначалося, 
розглядати явище як певне ціле, частинами якого, зокрема, є норми, 
обрані у цій монографії як предмет наукового інтересу.

Вивчення КК України як системного утворення з дослідженням 
його якісної та кількісної сторін дозволить охопити, сприйняти і про-
аналізувати національне законодавство про кримінальну відповідаль-
ність у частині, що охоплюється предметом цього дослідження.

1  Тацій В. Я. Проблеми наукового забезпечення законотворчості в умовах станов-
лення національної системи України / В. Я. Тацій // Вибрані статті, виступи, інтерв’ю 
/ В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2010. – С. 555. 

2  Тимофеев И. С. Методологическое значение категорий «качество» и «количе-
ство» / И. С. Тимофеев. – М. : Наука, 1972. – С. 41.

3  Там само. – С. 21.
4  Предчин И. И. К/к-переход / И. И. Предчин. – М. : Изд. Королев А. В., 2007. – С. 5.
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1.3.  Ознаки та критерії оцінювання 
кримінального законодавства України 

Законодавство України про кримінальну відповідальність як сис-
темне утворення з позиції його цілісності та з якісної і кількісної 
сторін характеризується певною сукупністю ознак, які по-різному 
визначають у юридичній науковій літературі. 

Н. М. Оніщенко й О. В. Зайчук при трактуванні поняття «якість 
закону» відокремлюють сутнісні властивості закону від його ефектив-
ності, вказуючи, що це суттєві властивості, а також здатність закону 
реально задовольняти громадські потреби і приватні інтереси відпо-
відно до мети розвитку суспільства й гармонійного розвитку правової 
системи1. Із такою позицією неможливо погодитися тому, що якість 
закону охоплює основну властивість його норм і закону в цілому — 
здатність досягнення прогнозованої мети при їх прийнятті. Ефектив-
ність є показником такої здатності як суттєвої властивості закону, 
інакше належним чином не може бути виконано завдання, поставлене 
законодавцем.

Р. А. Габбасов умовно виділяє три групи групи їх ознак — атрибу-
тивні (або формальні), змістові й соціально-ціннісні (або ознаки со-
ціальної адекватності)2. Є. В. Сирих теж указує на наявність 3-х видів 
ознак: а) юридичних (їх критеріями є вимоги законодавчої техніки); 
б) мовних (критеріями яких є простота, кратність, зрозумілість, точ-
ність) і в) логічних (яким властиві визначеність, послідовність, брак 
суперечностей)3. 

Аналіз наведених позицій дозволяє виявити різні критерії визна-
чення ознак якості закону та ступінь узагальнення його властивостей. 
З нашої точки зору, ці приклади щодо ознак і критеріїв якості закону 
слід розглядати в інтерпретаційному аспекті, фіксуючи рівень порів-
няльного аналізу й відповідну систему координат, у яких це здійсню-
ється.

1  Вступ до теорії правових систем : монографія / за заг. ред.: О. В. Зайчук, 
Н. М. Оніщенко. – К. : Юрид. думка, 2006. – С. 138.

2  Габбасов Р. А. Качество закона и вопросы регулирования оборота недвижимос-
ти [Електронний ресурс] / Р. А. Габбасов. – Режим доступу: http://content.mail.ru/
arch/20215/1016198.html. – Заголовок з екрана.

3  Сырых Е. В. О критериях качества федеральных законов в сфере экономики / 
Е. В. Сырых // Журнал рос. права. – 2000. – № 2. – С. 127–129.



31

1.3. Ознаки та критерії оцінювання кримінального законодавства України

За галузевою ознакою різновидом законів є закон про кримінальну 
відповідальність (КК України), який був прийнятий Верховною Радою 
України 5 квітня 2001 р. і набрав чинності 1 вересня цього ж року. Як 
уже зазначалося, ч. 1 ст. 3 КК України визначає, що законодавство 
України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний 
кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загально-
визнаних принципах і нормах міжнародного права.

Нове наповнення цього поняття зафіксовано в п. 7 ч. 1 ст. 3 чинно-
го КПК України1, де вказується, що законом України про кримінальну 
відповідальність є її законодавчі акти, які встановлюють кримінальну 
відповідальність (КК України й закон України про кримінальні про-
ступки), тобто він є сукупністю двох окремих законодавчих актів. Це 
зумовлює розгляд якості законодавства про кримінальну відповідаль-
ність у двох аспектах: а) щодо КК України відповідно до підходу, який 
випливає з ч. 1 ст. 3 чинного КК України (у вузькому розумінні), 
і б) щодо КК України й закону України про кримінальні проступки як 
перспективного нормативно-правового акта (у широкому значенні 
з окресленням окремих питань). Однак незалежно від того, в якому із 
цих двох значень ми вивчаємо законодавство України про криміналь-
ну відповідальність як правове явище, його якість ґрунтується на фі-
лософському її розумінні, як і зміст відповідного поняття, за допомо-
гою якого це явище стає нам відомим. 

Якість законодавства — це те, що йому притаманне і що визначає 
його саме як таке явище (поняття) порівняно з іншими. 

Зробимо уточнення стосовно перспективності закону України про 
кримінальні проступки. Цей нормативно-правовий акт, безсумнівно, 
має бути кодифікованим, тому що динамічний розвиток життя зумов-
лює внесення змін до нього. А для забезпечення його системності, 
внутрішньої й зовнішньої узгодженості потрібна впорядкованість до-
кумента, що досягається передусім шляхом кодифікації2. 

1  Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 
№ 4651-VI // Голос України. – 2012. – 19 трав. (№ 90/91); Відом. Верхов. Ради Украї-
ни. – 2013. – № 9/10, 11/12, 13. – Ст. 88. – Електрон. версія ред. від 15.08.2012. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. ‒ Заголовок з екрана.

2  Щодо пропонованих варіантів запровадження кримінального проступку до-
кладніше див.: Борисов В. І. До питання запровадження у законодавство України 
відповідальності за кримінальні проступки / В. І. Борисов // Кримінальний кодекс 
України: 10 років очікувань : тези доп. та повідомл. учасн. Міжнар. симпозіуму, 23–
24 вересня 2011 р., м. Львів. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – С. 73–78; 
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Національне законодавство, розглядуване нами (в цьому випадку 
в кодифікованому вигляді), має ознаки, притаманні будь-якому ко-
дексу України, до яких належать: а) прийняття його Верховною Ра-
дою України за певною процедурою; б) має вищу юридичну силу; 
в) є єдиним кодифікованим актом; г) має нормативний характер. Од-
нак ці ознаки не характеризують якість законодавства про криміналь-

Борисов В. І. Кримінальний проступок: пошук альтернатив в умовах децентралізації 
влади / В. І. Борисов // Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світ-
лі конституційної реформи : зб. тез 1-го Львів. форуму з кримін. юстиції, 18–19 верес. 
2015 р., м. Львів / [упоряд. Т. І. Созанський]. – К. : ВАІТЕ, 2015. – С. 50–55; Його ж. 
Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступ-
ку [Електронний ресурс] / В. І. Борисов // Проблеми впровадження інституту кримі-
нального проступку» (на основі проекту Закону «Про внесення змін до Кримінально-
го кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 
03.03.2012) : матеріали Всеукр. інтернет-конф., 10 лип. 2012 р., м. Харків. – Режим 
доступу: http://ivpz.org/golovna-konferents. – Заголовок з екрана; Демидова Л. М. Проб-
леми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні 
(майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика / Л. М. Демидова. – Х. : 
Право, 2013. – С. 578, 580, 668‒672; Її ж. Уголовный проступок: проблемы теории и 
законодательства / Л. Н. Демидова // Закон и жизнь : междунар. науч.-прав. журн. / гл. 
ред.: Л. Арсене. – Кишинев : SRL «Cetatea de Sus», 2013. – № 10 (2). – С. 96–100; Її ж. 
Преступление и уголовный проступок (продолжение дискуссии о взаимосвязи) / 
Л. Н. Демидова // Legea si viata: publicatie sttintifico-practica / redactor-sef L. Arsene. ‒ 
Chisinau : SRL «Cetatea de sus», 2015. ‒ № 9/3 (285). ‒ С. 10‒13; Рогова Е. В. Уголовный 
проступок в системе дифференциации уголовной ответственности / Е. В. Рогова. – 
Иркутск, 2011. – 117 с.; Резолюція науково-практичного семінару «Теоретичні і прак-
тичні механізми впровадження кримінальних проступків в публічне право України» 
[Електронний ресурс] : 11 трав. 2012 р., м. Запоріжжя  / уклад.: Т. А. Денисова, 
В. Г. Лукашевич, П. В. Хряпінський // Проблеми впровадження інституту криміналь-
ного проступку (на основі проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального ко-
дексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 
03.03.2012 : всеукр. інтернет-конф. – Режим доступу: http://ivpz.org/golovna-konferents. – 
Заголовок з екрана; Тацій В. Я. Актуальні проблеми сучасного розвитку криміналь-
ного права України / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін // Право України. – 2010. – 
№ 9. – С. 4–15; Дискусійні питання встановлення відповідальності за проступок / 
В. Тацій, В. Тютюгін, Ю. Гродецький, А. Байда // Вісн. Нац. акад. прав. наук України. – 
2014. – № 2 (77).– С. 122–135; Концептуальная модель установления ответственности 
за проступок в законодательстве України / В. Я. Таций, В. И. Тютюгин, О. В. Каплина 
и др. / Проблемы законности : сб. науч. тр. / отв. ред. В. Я. Таций. – Харьков, 2014. – 
Вып. 125. – С. 7–31; Фріс П. Л. Питання кримінального права в контексті криміналь-
но-правової політики / П. Л. Фріс // Право України. – 2010. – № 9. – С. 73–80; Хавро-
нюк М. І. Концепцію визначено: адміністративні проступки, кримінальні проступки, 
злочини. Настав час розмежувати / М. І. Хавронюк // Основні напрями розвитку 
кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про криміналь-
ну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 жовт. 2012 р. – Х., 
2012. – С. 182–186, та ін.
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ну відповідальність у вузькому й широкому розумінні, тому що не 
визначають його специфічності, якщо порівнювати його, наприклад, 
з іншими кодифікованими актами1. Інша ситуація має місце, якщо 
ми порівнюємо, наприклад, КК України з іншими різновидами нор-
мативно-правових актів, з певними інструкціями, постановами Кабі-
нету Міністрів України тощо. У такому випадку якість КК охоплює 
всі головні його властивості, у тому числі й формальні.

Розглянемо якість законодавства України про кримінальну відпо-
відальність, яке становить КК України (ч. 1 ст. 3). Особливого зна-
чення набувають ті властивості законодавства, що дозволяють виокре-
мити його серед однорідних і різнорідних явищ. Їхні властивості 
можна назвати спеціальними, які охоплюють: а) завдання, яке виконує 
таке законодавство; б) предмет та метод правового регулювання, відо-
бражений у законодавстві; в) кримінально-правові засоби виконання 
завдання (насамперед шляхом визначення, які суспільно небезпечні 
діяння є злочинами (криміналізація) і які покарання (пеналізація) або 
інші заходи кримінально-правового характеру застосовуються до осіб, 
які їх учинили); г) принципи та інші загальні правила кримінального 
права, відображені або встановлені в його нормах. Тільки таке зако-
нодавство визначає діяння як злочин і види покарань, що можуть бути 
призначені судом за їх учинення, а також їхні межі та інші питання, 
які притаманні тільки кримінальному праву і відображаються в ньому. 
У цьому виявляється особливість законодавства про кримінальну від-
повідальність, яке складає КК України, і тому саме це визначає його 
якість порівняно з будь-якими іншими явищами. 

А ось ситуація, якщо законодавство про кримінальну відповідаль-
ність розглядати як сукупність КК України й закону (Кодексу) Укра-
їни про кримінальні проступки (якщо останній буде прийнято як 
окремий законодавчий акт, а не як змістова частина КК України): 
а) змінюється не лише змістовне наповнення завдання, яке виконує 
таке законодавство, а й зміст і форма предмета й методу правового 
регулювання і б) суттєво оновлюються засоби виконання поставлено-

1  У юридичній літературі правильно зазначено, що кримінальне право як система 
норм (законів) має такі ознаки: а) загальнообов’язкову нормативність; б) формальну 
визначеність; в) державну забезпеченість; г) предмет і метод правового регулювання 
(див.: Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, 
В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгі-
на. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – С. 14).
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го завдання й загальні правила, які зафіксовані в цих законах або ви-
пливають із його норм. 

Якість національного законодавства про кримінальну відповідаль-
ність визначається не лише властивостями, притаманними тільки та-
кому законодавству, а й його структурою. Останнє розуміють як закон 
зв’язку елементів конкретного об’єкта (предмета), явища або процесу, 
єдність яких є необхідною закономірністю, що зумовлює їх внутрішню 
організацію і якісну визначеність1. Якісне законодавство повинно бути 
потенційно спроможним виконати завдання, передбачене для нього 
законодавцем, тобто бути ефективним. Отже, мають на увазі позитив-
не законодавство. 

Враховуючи вищенаведене, можемо констатувати, що якість за-
конодавства України про кримінальну відповідальність сьогодні й 
у перспективі — це системна сукупність притаманних йому власти-
востей (ознак), яка відображає й забезпечує виконання завдання, 
сформульоване у ст. 1 КК України. Це правове гарантування охорони 
прав та свобод людини і громадянина, власності, громадського по-
рядку і громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою Укра-
їни від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства й 
запобігання злочинам. 

У цій тезі сфокусована сутність КК України та його норм, які фак-
тично виконують указане завдання. Це є ключовою властивістю якос-
ті такого законодавства, яку можна назвати потенційною правовою 
спроможністю гарантувати ефективну охорону найважливіших соці-
альних цінностей від злочинних посягань. У перспективі це завдання 
буде поширене й на охорону від іншого виду кримінальних правопо-
рушень — кримінальних проступків (у випадку внесення змін до КК 
України).

На нашу думку, ознаки якості такого законодавства як у сучасному, 
так і в перспективному значенні, можна також поділити на політичні, 
соціальні, юридичні, праксіологічні й етичні2. Пояснимо їх більш де-
тально. 

1  Зеленецкий В. С. Количественный подход к характеристике структурных 
элементов Особенной части Уголовного кодекса Украины / В. С. Зеленецкий. – Харь-
ков : Вост.-регион. центр гуманитар.-образоват. инициатив, 2001. – С. 3.

2  Демидова Л. М. Якість кримінального законодавства про заподіяння майнової 
шкоди: ознаки та критерії оцінки / Л. М. Демидова // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 3. – 
С. 50–56.
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У законодавстві України про кримінальну відповідальність, як і в 
будь-якому законі, відбивається воля законодавця — законодавчого 
органу державної влади, яким є Верховна Рада України (п. 3 ч. 1 ст. 85 
Конституції), або воля Українського народу, у випадку прийняття 
закону на всеукраїнському референдумі (ст. 74 Конституції) і воля 
Президента України як глави держави, який за конституційними 
повноваженнями цей закон підписує (п. 29 ст. 106 Конституції). Але 
ж закони можуть бути визнані Конституційним Судом України та-
кими, що не відповідають Конституції України, тобто неконститу-
ційними. Відповідно до ч. 2 ст. 152 Основного Закону країни «зако-
ни,… що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність»1. Закон насамперед є своєрідним правовим 
трансформатором волі вказаних суб’єктів. Отже, зміст політичних 
ознак у площині нашого наукового інтересу — це відбиття державної 
волі у сфері запобігання і боротьби зі злочинами кримінально-право-
вими засобами. 

За своєю сутністю політична властивість якості законодавства 
України про кримінальну відповідальність є державною. У якісному 
законодавстві віддзеркалюються стан і рівень кримінально-правової 
політики держави у сфері запобігання й боротьби зі злочинами в різних 
царинах особистого, суспільного й державного життя. Такій державній 
політиці належить бути ефективною в регулюванні суспільних від-
носин, надійно забезпечувати правопорядок і розвиток суспільства й 
держави. Отже, політичний складник якості є політико-державним. 
Крім того, політичні ознаки за своїм змістом є різноманітними, тобто 
розрізняються між собою і в той же час є взаємопов’язаними. 

По-перше, слід виокремити політико-правовий складник якості, 
тому що державна воля закріплюється в юридичному акті із застосу-
ванням певних засобів і в певному юридично встановленому порядку. 
Крім того, у механізмі державного правового регулювання закон по-
винен бути ефективним. 

Друга особливість політичних ознак полягає в їх природі і при- 
значенні: захистити інтереси суспільства й держави від злочинів  
(кримінальних правопорушень) або утримувати під контролем певні 

1  Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : 
монографія / О. В. Наден. – Х. : Право, 2012. – С. 157.
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суспільні процеси, зокрема не допускати злочинних проявів. Ця ха-
рактеристика є політико-соціальною. 

У сукупності політико-правові й політико-соціальні складники 
визначають зміст політичних ознак якості національного законодавства 
про кримінальну відповідальність, а кожне окремо акцентує увагу на 
певній його стороні. 

Основоположним у тому, яку поведінку людини відносять до зло-
чину (кримінального правопорушення), є стан соціально-економічно-
го й політико-правового розвитку суспільства й держави. Додамо, що 
останній є детермінантою (причиною) й відображенням (відбитком) 
у змісті кримінальної відповідальності, що передбачається в законо-
давстві України про кримінальну відповідальність (КК) або може бути 
передбачена у КК й законі України про кримінальні проступки. Гро-
мадянське суспільство, яке має впливати на всі політико-державні 
процеси й контролювати їх шляхом трансформації соціальних потреб 
у певні інтереси робить, так би мовити, замовлення владі щодо їх 
кримінально-правового захисту, насамперед щодо захисту найважли-
віших суспільних відносин. Тому соціальні ознаки якості вітчизняно-
го законодавства про кримінальну відповідальність мають соціально-
правовий складник і виявляються в політико-соціальному. Віднесення 
останнього ще й до соціальних ознак обґрунтовується соціальною 
природою і впливом соціуму на державну політику. Отже, політико-
соціальні ознаки якості досліджуваного законодавства мають змішаний 
зміст і належать до ознак як політичних, так і соціальних. Їх наявність 
свідчить про збалансованість суспільних і державних інтересів, про 
існування громадянського суспільства й розбудову правової, демокра-
тичної, соціальної держави.

Соціально-правові характеристики виражають адекватність від-
биття в КК України об’єктивних закономірностей, що мають природ-
не походження й певну сутність1, і соціальних інтересів, панівних 
у суспільстві, щодо: а) захисту прав і свобод людини на такому рівні, 
який відповідає суспільному «настрою», і б) стану динаміки розвитку 
суспільних відносин, їх належного відображення у КК, в інших галузях 
матеріального і процесуального права, що в цілому задовольняє сус-
пільство.

1  Костенко О. М. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натура-
лізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) / 
О. М. Костенко // Право України. – 2010. – № 9. – С. 31, 32.
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Політичні й соціальні ознаки характеризуються не лише змістом 
КК України як нормативно-правовим актом певного виду, а й умовами, 
що детермінують його породження й формалізацію в ньому соціальних 
потреб та інтересів, визначення цінностей, що потребують криміналь-
ного-правового захисту, застосування засобів, необхідних і достатніх 
для ефективного регулювання відносин. Ці ознаки за своїм змістом 
охоплюють криміналізацію й декриміналізацію суспільно небезпечних 
діянь, пеналізацію й депеналізацію злочинів, інші політико-соціальні 
складники. Їх виокремлення потрібне для формулювання такого зміс-
ту закону, який надійно й адекватно задовольняє об’єктивні потреби 
суспільства й держави, виконує насамперед свої найважливіші функ-
ції — охоронну, регулятивну і превентивну. 

Політичний і соціальний складники забезпечення якості національ-
ного законодавства про кримінальну відповідальність знаходять свій 
вияв і в державній політиці у сфері боротьби зі злочинністю, а саме 
в такому її складнику, як кримінально-правова політика. Що ж сто-
сується віднесення кримінальних проступків до кримінальних пра- 
вопорушень з установленням за їх вчинення кримінальної (тобто  
найбільш суворої) відповідальності в разі зарахування до їх числа 
адміністративних неуправлінських правопорушень, як це пропонують 
деякі науковці, і якщо це не суперечить положенням нового КПК 
України, то в такому випадку, вважаємо, не треба очікувати підтрим-
ки суспільства і спиратися на його так зване «замовлення». Якщо це 
станеться, буде реалізована політична воля Верховної Ради України 
і Президента України. Отже, можна очікувати на негативну реакцію 
соціуму на визнання певної поведінки як такої, що підпадає під кри-
мінальну відповідальність. Ідеться про наявність незбалансованості 
прояву політичної волі й соціальних інтересів. Водночас уведення 
інституту кримінального проступку можна обґрунтувати загальною 
криміногенною ситуацією в країні, зокрема щодо посягань на чужу 
власність у різних сферах особистого, громадського та державного 
життя. Масштабність і латентність суспільно небезпечних посягань 
уже досягла рівня загрози для існування країни. Репресивний характер 
такого заходу можна сприймати як посилення боротьби з такими про-
явами. Довести правильність цього кроку або, навпаки, його помил-
ковість допоможе час. 

До соціальних ознак належать і соціально-психологічні, які відо-
бражають притаманність законодавству про кримінальну відповідаль-
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ність врахування особливостей психологічного стану різних суб’єктів 
залежно від функціонального призначення такого законодавства. На-
приклад: а) при встановленні кримінальної відповідальності за вчи-
нення певного суспільно небезпечного діяння беруться до уваги вік 
суб’єкта злочину (важливо, чи є особа неповнолітньою); б) при при-
тягненні до кримінальної відповідальності — осудність особи як 
обов’язкової ознаки суб’єкта злочину; в) при призначенні покарання — 
пом’якшуючою обставиною є стан сильного душевного хвилювання 
та ін. Соціально-психологічна ознака має бути притаманна й закону 
про кримінальні проступки, зокрема в частині врахування психологіч-
них особливостей суб’єктів відповідальності за такі діяння та їх віку.

Соціально-економічний складник соціальних властивостей (ознак) 
якості законодавства України про кримінальну відповідальність за 
своїм змістом характеризує зв’язок норм КК України із соціально-
економічним станом розвитку держави й суспільства. Зокрема, КК 
України відображає це у бланкетних нормах, що передбачають кримі-
нальну відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності, 
у розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, який за-
лежить від податкової соціальної пільги та ін. Соціально-економічна 
сутність виявляється в адекватності захисту економічних відносин 
(зокрема, економічних прав) від злочинного заподіяння шкоди інтере-
сам суспільства або загрози їх заподіяння. Останні ми розглядаємо як 
позитивні, тобто спрямовані на розвиток суспільства як громадянсько-
го, а держави — як демократичної, правової й соціальної. 

Щодо закону про кримінальні проступки, то соціально-економічна 
ознака в ньому відбивається в основному аналогічно. Відмінність по-
лягає в тому, що запровадження нового інституту кримінального про-
ступку на перших етапах вимагає організаційно-матеріальних витрат, 
пов’язаних із розробленням і запровадженням комплексу державних 
і наукових заходів (реформування правоохоронної й судової систем, 
проведення роз’яснювальної роботи серед населення тощо) і доведен-
ням суспільству їх корисності.

Ще одним (третім) видом ознак якісного законодавства України 
про кримінальну відповідальність, якому в сукупності з політичними 
і соціальними ознаками властива здатність забезпечити його ефектив-
ність, виступають правові (юридичні) ознаки, які умовно можна роз-
поділити на змістовно-юридичні, юридичні ознаки щодо форми та 
техніко-юридичні. Вони виражають зміст та форму законодавства, 
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правила, засоби і способи його викладення, зокрема норм, у яких пе-
редбачено наслідок. Отже, встановлення юридичних ознак таких норм 
(як виду) потребує попереднього з’ясування юридичних ознак законо-
давства України про кримінальну відповідальність у цілому (як роду) 
з подальшим виокремленням загальних і специфічних ознак норм, які 
нас цікавлять.

Змістовні (змістовно-юридичні) ознаки якості розглядуваного 
законодавства притаманні внутрішній стороні закону — змісту тек-
сту, підґрунтя якого становить термінологічний апарат: слова і слово-
сполучення, що виражають те чи інше поняття, категорію, конструк-
цію, за допомогою яких ми пізнаємо певне явище або(та) дійсність 
у цілому. 

Вивчення й аналіз юридичної наукової літератури показує, що 
проблема термінології законодавства, в тому числі про кримінальну 
відповідальність, викликає науковий інтерес у багатьох дослідників-
правників1. Проте й досі бракує загальновизнаних підходів до термі-
нології такого законодавства й не визначено загальних правил її за-
стосування в тексті. Це виявляється у численних випадках неякісних 

1  Кострова М. Б. Бланкетная терминология уголовного закона / М. Б. Кострова // 
Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке : матеріали 5-й Междунар. науч.-практ. 
конф., 24–25 янв. 2008 г. – М., 2008. – С. 61–65. Її ж. О необходимости совершенство-
вания языка уголовного закона / М. Б. Кострова // Науч. тр. РАЮН : в 2 т. – М., 2002. – 
Вып. 2, т. 1. – С. 529–535; Її ж. Теория языка и стиля уголовного закона: от М. Д. Шар-
городского до современности / М. Б. Кострова // Российское уголовное право: 
традиции, современность, будущее : материалы науч. конф., посвящ. памяти проф. 
М. Д. Шаргородского (к столетию со дня рождения), 1–2 июля 2004 г. – СПб., 2005. – 
С. 144–150; Кузнецова Н. Ф. О законодательной технике в уголовном праве / Н. Ф. Куз-
нецова // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11, Право. – 2004. – № 4. – С. 41–53; Її ж. О со-
вершенствовании уголовного закона / Н. Ф. Кузнецова // Рос. юстиция. – 2009. –  
№ 5. – С. 12–16; Її ж. Язык уголовно-правовых норм и юридические гарантии при-
менения уголовного закона / Н. Ф. Кузнецова // Юридические гарантии применения 
советских правовых норм и укрепление социалистической законности : тез. докл. и 
сообщ., 5–7 окт. 1971 г., Киев. – Киев, 1971. – С. 64–67; Кузьмін Р. Ефективність право-
застосування та підхід до її забезпечення / Р. Кузьмін, О. Юлдашев // Вісн. Акад. про-
куратури України. – 2007. – № 3. – С. 11–17; Панов Н. И. Понятийные аппараты наук 
криминального цикла: соотношение и взаимосвязь / Н. И. Панов // Государство и 
право. – 2001. – № 5. – С. 57–60; Панов Н. И. Юридическая терминология и её зна-
чение для разработки нового уголовного законодательства / Н. И. Панов // Актуальные 
проблемы формирования правового государства : крат. тез. докл. и науч. сообщ. респ. 
науч. конф., 24–26 окт. 1990 г. – Харьков, 1990. – С. 210–212; Тростюк З. А. Понятійний 
апарат Особливої частини Кримінального кодексу України : монографія / З. А. Трос-
тюк. – К. : Атіка, 2003. – 144 с., та ін.
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проектів законів про внесення змін і доповнень до чинного КК Укра-
їни, що розробляють окремі народні депутати України. Вважаємо, 
що однією з причин такої ситуації є неприйняття законодавчим ор-
ганом у другому читанні Закону України «Про нормативно-правові 
акти». 

На важливість проблеми тексту закону звертали увагу ще римські 
юристи. Так, Сенека, наголошуючи на значенні стислості законодавчої 
мови, писав, що закон повинен бути стислим, щоб його краще 
запам’ятовували ті, хто з ним ознайомлюється1. Цікавим є те, що фі-
лософи і юристи в уже давні часи особливу увагу звертали на вимоги 
до мови законів, щоб вони були зрозумілими, точними, доступними 
передусім для тих, хто повинен їх дотримуватись у житті і у своїй ді-
яльності2.

Основною лексичною одиницею досліджуваного законодавства 
є слово. Це йому належить головна роль у законодавчому тексті. Як 
правильно зазначають дослідники, слово виступає одночасно термі-
ном3. У кримінальному праві (як і будь-якому іншому) оперують 
поняттями, а в будь-якому законодавстві (законі) записується (фік-
сується) лінгвістична так звана оболонка поняття чи категорії у ви-
гляді терміна. За допомогою останнього людству стає відомим по-
няття або вищий його рівень — певна категорія, які й доводять до 
нас сутність явищ і служать засобом пізнання світу в його об’єктивній 
реальності. 

Не менш важливу роль у побудові тексту національного законо-
давства про кримінальну відповідальність відіграють словосполучен-
ня у вигляді стислих, змістовно пов’язаних між собою слів, які теж 
мають статус терміна, що відображає визнані у кримінальному праві 
поняття, приміром, «склад злочину», «кримінальна відповідальність», 
«суспільно небезпечний наслідок злочину», «родовий об’єкт», «іс-
тотна шкода» тощо.

Термінологічний апарат застосовується в тексті якісного законо-
давства і стає таким за допомогою необхідних технічних способів, 
засобів, які більшість науковців називає законодавчою технікою, ви-

1  Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу 
України : монографія / З. А. Тростюк. – К. : Атіка, 2003. – С. 39.

2  Там само. – С. 40.
3  Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 

2008. – С. 236‒238.
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знає її різновидом юридичної техніки1 або звертає увагу на вимоги 
мови кримінального закону2 й на мовні правила законодавчої техніки 
у кримінальному законі3. Загальним у цих визначеннях, на нашу дум-
ку, є те, що в них незалежно від авторської назви йдеться про правила 
викладення тексту закону і способи їх виконання. Це дозволяє поряд 
із ознаками змістовно-термінологічними назвати інші, які умовно на-
зиваємо техніко-юридичними. 

Німецький професор Х.-Х. Єшек досить чітко встановив значення 
законодавчої техніки для винесення судом справедливого, законного 
рішення: ступінь зв’язаності судді законом визначається ступенем 
досконалості, в якому загальна воля знайшла своє вираження в законі. 
Із цього випливає, що для оцінювання здатності кримінального закону 
реально виконувати своє завдання потрібно звернутися до законодав-
чої техніки4.

Слід наголосити, що спостерігається певна відмінність позицій 
науковців і щодо конкретизації правил і способів викладення мовного 
тексту кримінального закону. Наприклад, Т. В. Кашаніна надає пере-
вагу загальномовним правилам, які становлять відповідну систему й 
до яких вона відносить: 1) загальнолінгвістичні (зрозумілість, точність, 
доступність, стислість, відсутність пафосності, офіційність, економ-
ність, дотримання граматичних правил та ін.); 2) термінологічні, які є 
правилами використання в тексті слів і словосполучень (зрозумілість, 
однозначність, апробованість, самопояснення, економічність та інше 
щодо слів, а що стосується словосполучень, то використання тільки 
загальновідомих, подолання їх багатозначності, збереження їх образ-
ності, якщо вона є, а також невживання протиставлення в одному ре-
ченні, пояснення їх у разі необхідності); 3) синтаксичні, які стосу- 
ються побудови речень (точне відображення думки законодавця  
з дотриманням погодженості в реченні, для досягнення чого слід уни-
кати сполучників «а», «проте», «щоб», «так», «інакше», «хоча», «та-

1  Муромцев Г. И. Юридическая техника (некоторые теоретические аспекты) / 
Г. И. Муромцев // Изв. вузов. Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 20. 

2  Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу 
України : монографія / З. А. Тростюк. – К. : Атіка, 2003. – С. 39–54.

3  Кострова М. Б. Особенности реализации языковых правил законодательной тех-
ники в уголовном законе / М. Кострова // Уголовное право. – 2000. – № 2. – С. 39–42.

4  Jescheck H.-H. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil / H.-H. Jescheck. –  
4 Aufl. – Berlin : Duncker & Humblot, 1988. – S. 114, 115.
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кож» та ін.; речення має бути юридично нейтральним у зв’язку з адре-
суванням багатьом людям і дією останнього протягом тривалого часу, 
тобто воно має бути сформульоване в безособовій формі, бути простим 
і доступним без шкоди для повноти і зрозумілості, адекватно віддзер-
калювати волю законодавця); 4) стилістичні — правила використання 
мовних елементів як композицій1.

Інші дослідники вказують на такі властивості мови законодавства, 
як точність, зрозумілість, доступність, вичерпність, стислість, про-
стота, чіткість, однорідність викладу, офіційний характер, дотримання 
правил правопису тієї мови, якою написано нормативно-правовий акт, 
стандартизація й формалізованість, легка запам’ятовуваність, вираз-
ність, єдність, насиченість узагальненими термінами, виразами й по-
няттями, ясність, експресивна нейтральність, вільна оглядовість стат-
ті і правильне відображення змісту норм назвами статей2. 

Наголошуємо, що З. А. Тростюк у монографічному дослідженні 
пропонує своє бачення проблеми, пов’язаної з вимогами до понятій-
ного апарату Особливої частини КК України, а саме: а) офіційний 
характер; б) чіткість, зрозумілість; в) єдність термінології; г) стис-
лість3. 

Узагальнення наведених та інших висловлювань учених, які зай-
малися розробленням зазначеної проблематики, послужило підґрунтям 
для висунення припущення, що системний підхід до окреслення мов-
них правил, запропонований Т. В. Кашаніною, є найбільш повним, 
точним, таким, що охоплює різні сторони побудови змісту закону, 
зокрема кримінального. Разом з тим уточнимо, що підготовка проекту 
закону або вивчення кримінального законодавства щодо дотримання 
мовних правил має доповнюватися застосуванням засобів логіки. При 
цьому важливо звертати увагу на використання цих правил за певною 
системою логічного аналізу4. 

1  Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 
2008. – С. 237‒246.

2  Тростюк З. А. Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу 
України : монографія / З. А. Тростюк. – К. : Атіка, 2003. – С. 40–42.

3  Там само. – С. 45.
4  Гаврилов О. А. Компьютерные технологии в правотворческой деятельности : 

учеб. пособие / О. А. Гаврилов. ‒ М. : Изд. группа «НОРМА-ИНФРА», 1999. – С. 79. 
Як визнають науковці, текст кримінального закону є коректним у формально-логічно-
му аспекті, якщо в ньому відсутні суперечності та неповнота (докладніше див.: Ше-
пельков В. Ф. Уголовный закон как формально-логическая система : автореф. дис. … 
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Зміст законодавства України про кримінальну відповідальність 
обумовлює його форму, структуру, що в сукупності в матеріалізова-
ному вигляді становить предмет об’єктивної дійсності. Якісне явище, 
як уже зазначалося, як правило, є системним: таким є й законодавство 
про кримінальну відповідальність як у вузькому, так і в широкому 
розумінні. Якщо це явище не є системним, то неможливо ефективно 
забезпечити виконання завдання, яке поставлене для нього законодав-
цем. Текст такого законодавства, з одного боку, є системною сукуп-
ністю норм Загальної й Особливої частин (як цілісна система) КК 
України або має бути системною сукупністю Кодексу й закону (кодек-
су) про кримінальні проступки в разі прийняття останнього, а з друго-
го − це текст окремих законів про кримінальну відповідальність, що 
складається з однієї чи декількох норм (як частина цілого).

Побудова тексту шляхом його поділу на частини, які є уніфікова-
ною цілісною композицією, здійснюється за допомогою законодавчої 
графіки (графічні ознаки)1. На нашу думку, слід розрізняти графіку КК 
України як кодифікованого закону, окремих законів про кримінальну 
відповідальність і структурних елементів Кодексу: Загальної й Особ-
ливої частин, Перехідних положень, статей Загальної частини і части-
ни її статей, статей Особливої частини й частини її статей, а також 
приміток. 

Якісне національне законодавство про кримінальну відповідаль-
ність не може бути неетичним2, тому до його ознак належать також 
етичні ознаки (четвертий їх вид). Вони відображають втілення в нор-
ми КК культурних і етичних традицій суспільства, правильного став-
лення до найвищих цінностей, якими є справедливість, гуманність, 
людяність, що мають знайти пряме відбиття й у законі (Кодексі) про 
кримінальні проступки.

Окреме місце серед ознак якісного законодавства України про 
кримінальну відповідальність відведено праксіологічним ознакам 
(п’ятий їх вид). Їх зміст характеризує притаманність належної ефек-

д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. Ф. Шепельков ; науч. консультант Н. И. Пикуров. ‒ М., 
2003. ‒ 42 с.).

1  Власенко Н. А. Язык права : монография / Н. А. Власенко. – Иркутск : Вост.-Сиб. 
кн. изд-во, 1997. – С. 128; Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Ка-
шанина. – М. : Эксмо, 2008. – С. 215.

2  Демидова Л. М. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система 
(системно-функціональний підхід) / Л. М. Демидова // Вісн. Акад. прав. наук. України : 
зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 2. – С. 328–332.
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тивності такого законодавства в цілому та його норм зокрема, тобто 
здатність за своїм змістом максимально забезпечити,  перш за все 
виконання завдання (реалізацію функції), визначеного для них за-
конодавцем.

Названі ознаки у своїй сукупності акумулюють і відображають 
зовнішню і внутрішню визначеність законодавства України про кри-
мінальну відповідальність — його якість. При цьому останнє ми роз-
глянули у двох аспектах — як КК України і як системну сукупність 
КК України й закону (кодексу) про кримінальні проступки. Згідно 
з другим можливим перспективним значенням національне законодав-
ство про кримінальну відповідальність теж має становити системне 
явище (ціле). Розглянуті ознаки також можна вважати ще й загальни-
ми, тому що вони притаманні законодавству про кримінальну відпо-
відальність як у цілому, так і кожній його частині, зокрема нормам, 
передбаченим у них (одиничне). 

Спеціальні ознаки якості такого законодавства своїм змістом ви-
ражають особливості тексту розділів Загальної й Особливої частин КК 
України та/або тексту закону (Кодексу) про кримінальні проступки, 
а також розташованих у них норм. Передусім це стосується специфіки 
відображених у них предмета й методу правового регулювання. Такі 
особливості виявляються в кожному виді злочину і в покаранні за 
нього, до того ж вони мають бути властиві діянням, що можуть визна-
ватися кримінальними проступками, і встановленій відповідальності 
за їх учинення. 

Вважаємо за доцільне розглянути і спеціальні ознаки якості зако-
нодавства України про кримінальну відповідальність у нормах Особ-
ливої частини КК України, що розглядаються у розділах 2‒8 моно-
графії. Це дозволяє продемонтрувати специфіку якості певних норм, 
які охоплюються дослідженням і які можуть бути враховані у процесі 
подальшого пізнання з метою сформулювання концепції якісного за-
кону про кримінальні проступки.

До речі, спеціальні ознаки якості розглядуваних норм законодав-
ства теж поділяються на політичні, соціальні, юридичні, етичні і прак-
сіологічні, тому що в них мають бути адекватно відображені типові, 
загальні й визначальні ознаки такого соціального явища, як злочин, 
яке також є системним. 

Названі ознаки за своїм змістом характеризують перш за все: 
а) окремі особливості політичних рішень щодо криміналізації або 
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декриміналізації певних діянь й пеналізації або депеналізації їх як 
злочинів (спеціальні політичні ознаки); б) специфіку соціальних та 
економічних передумов і соціальний вплив на політичні рішення 
у площині кримінально-правової охорони суспільства в різних його 
сферах від злочинного заподіяння шкоди або загрози її заподіяння 
(спеціальні соціальні ознаки); в) відмінності юридичного визначення 
й фіксації в диспозиції норми властивостей відповідного злочину, 
а також юридичних конструкцій складу таких злочинів (без обтяжую-
чих обставин або з обтяжуючими обставинами) і покарань за їх учи-
нення (спеціальні юридичні ознаки). 

До спеціальних належать також етичні ознаки, притаманні саме 
певним нормам (наприклад, щодо злочинів проти статевої свободи та 
статевої недоторканості): а) справедливість до потерпілого й до 
суб’єкта вчинення злочину при фіксації властивостей останнього 
з точним їх відбиттям; б) гуманність при встановленні або призначен-
ні покарання за винне вчинення злочину; в) реалізація належного 
ставлення з точки зору виправлення винних і поновлення прав потер-
пілих тощо1. 

Спеціальні праксіологічні ознаки виражають специфіку, властиву 
розглядуваним нормам, їх здатність бути ефективними в запобіганні 
вчиненню злочинів та при застосуванні таких норм (при попередній 
кваліфікації вчиненого діяння із внесенням відповідного запису до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікації їх як злочинів, 
призначенні покарання). У перспективі, у разі прийняття закону (Ко-
дексу) про кримінальні проступки ефективність відповідних норм 
може виявлятись у підвищенні рівня захисту законних прав фізичних 
осіб та законних інтересів юридичних осіб, територіальних громад 
і держави. 

У своїй сукупності названі спеціальні ознаки є вираженням особ-
ливості суспільно небезпечного діяння (як злочину або як криміналь-
ного правопорушення). Визначається вона сутністю такого діяння, як 
злочин, передусім його природою і властивостями2. 

1  Демидова Л. М. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система 
(системно-функціональний підхід) / Л. М. Демидова // Вісн. Акад. прав. наук. України : 
зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 2. – С. 216–226.

2  Демидова Л. М. Якість кримінального законодавства про заподіяння майнової 
шкоди: ознаки та критерії оцінки / Л. М. Демидова // Вісн. прокуратури. – 2011. – № 3. – 
С. 55.
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Законодавство про кримінальну відповідальність як системне 
утворення в площині її кількісної сторони та взаємовпливу на якісну 
сторону також характеризують певні ознаки. Наприклад, це стосуєть-
ся майнової шкоди як злочинного наслідку та змін правил обчислення 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян згідно із Законом 
України «Про податок з доходів фізичних осіб», яким з 1 січня 2004 р. 
встановлювалися формули обчислювання такої розрахункової одини-
ці з огляду на розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня відповід-
ного року, а з 1 січня 2011 р. відповідно до Податкового кодексу 
України обирається новий законодавчий підхід: розрахунковою оди-
ницею для обчислювання неоподатковуваного мінімуму доходів гро-
мадян визначається прожитковий мінімум для працездатної особи, що 
належить до кількісних показників законодавства.

Вплив на якість КК України здійснено законодавцем і в інших ви-
падках, наприклад, щодо розміру майнової шкоди дрібного викрадан-
ня чужого майна (зміни, внесені Законом України № 1449-VI від 
4 червня 2009 р. до ч. 3 ст. 51 Кодексу України  про адміністративні 
правопорушення (далі — КУпАП), з визначенням кількісного показ-
ника дрібного викрадення чужого майна у вигляді вартості такого 
майна на момент учинення правопорушення без перевищення 0,2 не-
оподатковуваного мінімуму доходів громадян)1.

Як наголошувалося, так званим зовнішнім моментом якості є ви-
значеність2. У той же час зовнішнім моментом кількості виступає 
число. Синтез визначеності й числа дає нам іменоване число — якісну 
кількість3. Щодо законодавства України про кримінальну відповідаль-
ність, тут якісною кількістю є, наприклад, повторність злочинів, су-
купність злочинів, рецидив злочинів — множинність злочинів; зло-
чини з двома або більше наслідками — множинність наслідків; група 
осіб, організована група, злочинна організація — множинність суб’єк-
тів; змішана вина — множинність форм вини. 

1  Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужо-
го майна : Закон України від 04.06.2009 № 1449-VI // Відом. Верхов. Ради України. – 
2009. – № 43. – Ст. 640.

2  Демидова Л. М. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система 
(системно-функціональний підхід) / Л. М. Демидова // Вісн. Акад. прав. наук. України : 
зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 2. – С. 222–224.

3  Тимофеев И. С. Методологическое значение категорий «качество» и «количе-
ство» / И. С. Тимофеев. – М. : Наука, 1972. – С. 85.
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Також слід указати на наявність кількісної якості. Прикладами 
станом на 1 жовтня 2016 р. є: двічі внесення змін до ст. 193 КК Укра-
їни («Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, 
що випадково опинилося у неї»), тричі — до ст. 248 КК України («Не-
законне полювання»), п’ять разів — до ст. 364 КК України («Зловжи-
вання владою або службовим становищем») і ст. 366 КК України 
(«Службове підроблення»), шість разів — до 3652 КК України («Зло-
вживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги») 

тощо.
Інший рівень синтезу пов’язаний з величиною, яку називають 

внутрішнім моментом кількості. Величина дає кількісну визначеність 
конкретної властивості. Приміром, значна шкода у ст. 2321 КК Украї-
ни з огляду на примітку до неї конкретизується певними величинами 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Це кількісна визна-
ченість різновиду суспільно небезпечного наслідку як ознаки певного 
злочину. 

Кількісна і якісна сторони будь-якого явища, зокрема норм Особ-
ливої частини КК України з ознакою(-ами), що має(-ють) кількісну 
визначеність, є нерозривними. Їм притаманний особливий закономір-
ний зв’язок, що має назву «універсальний закон діалектики — закон 
переходу кількісних змін у якісні», що діє необмежено в об’єктивному 
світі. Цей закон є цікавим для нас з точки зору впливу кількості на 
якість КК України й необхідності визначення того стану, за якого цей 
вплив розпочинає руйнувати Кодекс. І навпаки, чи здійснюється вплив 
якості на кількість і який критичний стан при цьому може бути? Такий 
стан науковці йменують «міра».

Міра як філософська категорія відображає нерозривний зв’язок 
між кількісною і якісною сторонами кожного предмета і явища мате-
ріальної дійсності. Цю категорію визначають у науковій літературі: 
а) як таку, що у своїй безпосередньості є деякою звичною якістю з при-
таманною їй величиною1; б) як єдність кількісної і якісної сторін 
явища, як межу, грань, у рамках якої зберігається визначеність цього 
явища2; в) як межі, в яких кількісні зміни явища не викликають його 

1  Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук : пер. с нем. / Г. В. Ф. Гегель. – 
М. : Мысль, 1974. – Т. 1 : Наука логики. – С. 391.

2  Кузьмин В. П. Категория меры в марксисткой диалектике / В. П. Кузьмин. – М. : 
Наука, 1966. – С. 4.
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якісних змін1. Під мірою в методологічному плані розуміють сферу 
кількісних значень інтенсивності будь-якої ознаки, у межах якої до-
сліджувана якість не змінюється. Вона означає, що будь-яка встанов-
лена якість обов’язково пов’язана із визначеною кількістю. Перехід 
кількісних змін у якісні означає зміну однієї міри іншою2. 

Міра має методологічне значення для нашого дослідження, тому 
що її встановлення дозволяє з’ясувати межі, наприклад, майнової 
шкоди як явища, в яких за певної кількісної її визначеності така шко-
да не змінюється щодо майнової шкоди у значному, великому чи 
в особливо великому розмірах або істотної, значної, великої чи особ-
ливо великої шкоди, різновидом якої є майнова шкода. Це допомагає 
проаналізувати, наскільки рішення законодавця стосовно кількісної 
визначеності майнової шкоди в різних складах злочину (без обтяжу-
ючих обставин, з обтяжуючими обставинами) є обґрунтованим. Крім 
того, вивчення питання про міру дозволяє встановити критерії відме-
жування злочину від кримінального проступку або виокремити остан-
ній серед злочинів. А для цього доцільно встановлювати й вивчати 
екстремальне значення кількісної характеристики, переходячи в яку 
якість змінюється. Учені їх називають «критичні точки». Перехід такої 
точки йменується стрибком3. Отже, в юридичній конструкції одного 
або декількох складів злочину, суміжних злочинів, а також при під-
готовці до внесення змін до КК України завжди слід установлювати 
відображення міри в такій конструкції (правовій моделі) кожного зло-
чину (кримінального правопорушення), а також виявляти негативний 
кількісно-якісний вплив, який може призвести до порушення міри 
в законодавстві про кримінальну відповідальність. 

Крім того, міра віддзеркалює зміни характеру і ступеня суспільної 
небезпечності діяння — зміну його якості (злочин — адміністративне 
правопорушення (неуправлінське або управлінське правопорушення) 
або злочин — цивільний делікт). При цьому відповідно змінюється 
і якість відповідальності (кримінальна — адміністративна і т. д.). Міра 
також відображає кількісні зміни кримінальної відповідальності, що 

1  Черданцев А. Ф. Логико-языковые феномены в юриспруденции / А. Ф. Чердан-
цев. – М. : Норма ИНФРА-М, 2012. – С. 107, 109.

2  Энциклопедический словарь : в 3 ч. / гл. ред. Б. А. Введенский. – М. : Большая 
сов. энцикл., 1954. – Ч. 2. – С. 369.

3  Тимофеев И. С. Методологическое значение категорий «качество» и «количе-
ство» / И. С. Тимофеев. – М. : Наука, 1972. – С. 158.
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знаходить свій прояв у виді й розмірі покарань1. Якщо застосовувати 
кримінальну відповідальність за кримінальні проступки, спочатку по-
трібно довести, що ступінь суспільної небезпечності діяння, яке ви-
знається кримінальним проступком, досягає й перевищує критичну 
точку, що фіксує нову якість цього аномального явища, необхідну й 
достатню для притягнення винного до найбільш суворого виду відпо-
відальності — кримінальної.

Важливо правильно встановлювати й фіксувати в нормах дотри-
мання міри, зокрема, у випадках, коли розмір шкоди (як злочинного 
наслідку) визнається ще й обставиною, що обтяжує покарання. Збе-
реження кількісних змін шкоди (наприклад, як ознака крадіжки, 
передбачена ч. 1 і 2 ст. 185 КК України, як це випливає з частин 1‒3 
зазначеної статті і примітки 2 до неї, а також ст. 51 КУпАП в редак-
ції згідно із Законом України № 1449-VI від 4 червня 2009 р.) відо-
бражається мірою, якщо розмір такої шкоди перевищує 0,2 неопо-
датковуваного мінімуму доходів громадян, але є меншим суми 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (значна шкода) 
без урахування матеріального становища потерпілого. А вже перехід 
через суму в 99 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян без 
урахування останнього характеризується, з позиції законодавця, до-
сягненням критичної точки з переходом до нової міри, за якої розмір 
майнової шкоди як значної коливається від 100 до 249 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян (див. примітку 3 до ст. 185 КК 
України). Перевищення суми в 249 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, але менше за суму в 600 неоподатковуваних міні-
мумов доходів громадян, теж характеризує досягнення критичної 
точки і стрибок до нової міри — шкоди у великих розмірах. З до-
сягненням суми майнової шкоди, заподіяної злочином, 600 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян (нової міри) фіксується 
стрибок, характерний для шкоди в особливо великих розмірах (при-
мітка 4 до ст. 185 КК).

Інший підхід, що застосовується у цій науковій роботі («закон 
про золоту пропорцію (гармонію) у кримінальному праві»), є мето-
дологічним засобом, за допомогою якого можна правильно встано-
вити дотримання міри при побудові юридичної конструкції складу 

1  Демидов Ю. А. О закономерностях развития и принципах советского уголовно-
го права / Ю. А. Демидов // Изв. вузов. Правоведение. – 1968. – № 2. – С. 78–85.
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злочину з наслідком у вигляді майнової шкоди, якщо її розмір визна-
ється ще й обставиною, що обтяжуює покарання, а також здійснити 
оцінювання видів і розмірів (меж) покарань. Це є корисним для 
опрацювання законів, у яких диференціація кримінальної відпові-
дальності відбиває певні закономірності. Варто враховувати, що 
майнова шкода — це суспільно небезпечний наслідок, у якому спо-
стерігається чіткий вияв перш за все кількісної визначеності за до-
помогою її розміру1. 

Закон про золоту пропорцію (гармонію) ще називають «законом 
структурної досконалості цілого», який ще не застосовувався у кримі-
нальному праві, на відміну від економіки та інших наук2. Його сутність 
полягає в тому, що пропорція між цілим і його більшою частиною 
дорівнює пропорції між його більшою й меншою частинами. Цей закон 
відображає закономірності зростання певних величин цілого та його 
частин. Вочевидь, що при злочинному посяганні ступінь його суспіль-
ної небезпечності зростає зі збільшенням розміру заподіюваної ним 
майнової шкоди. Такий підхід є корисним і для оцінки санкцій. 

КК України, як і прогнозований закон про кримінальні проступки 
(який бачиться в перспективі), хоча і є творінням людини, але він відо-
бражає (або має відображати) явища і процеси, що відбуваються (чи 
можуть відбутися) в нашому суспільстві й державі і які потребують 
адекватного правового вирішення із втіленням принципів справедли-
вості, гуманізму, законності. Якщо мета полягає в побудові гармоній-
ного суспільства, демократичної, соціальної, правової держави зі 
справедливими законами, то КК України й законопроекти, які перед-
бачають внесення змін до нього, мають бути гармонійними, тобто 
адекватними гармонійному суспільству3. 

1  Політологія : підручник / наук. ред. Л. М. Герасіна. – К. : Ін Юре, 2002. – С. 466, 
467; Лаврус В. Золотое сечение [Електронний ресурс] / В. Лаврус // Международная 
общественная организация «Наука и техника». – Режим доступу: http://www.n-t.ru/tp/
iz/zs.htm. – Заголовок з екрана.

2  Бочков В. Г. Принцип оптимальности на основе исследования живых систем и 
некоторые вопросы их математического описания / В. Г. Бочков // Особенности со-
временного познания. – Свердловск, 1974. – С. 161–178; Гика М. Эстетика пропорций 
в природе и искусстве / М. Гика ; пер. с фр. В. В. Белюстина. – М. : Изд-во Всесоюз. 
акад. архитектуры, 1936. – 236 с.; Институциональная архитектоника и динамика 
экономических преобразований / под ред. А. А. Гриценко. – Харьков : Форт, 2008. – 
С. 9, 64‒90; 273 та ін.

3  Демидова Л. Н. Системно-функциональный подход и закон о золотой пропор- 
ции в уголовном праве [Електронний ресурс] / Л. Н. Демидова // NB: Вопросы права 
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Дія «закону про золоту пропорцію (гармонію) в кримінальному 
праві» (розглядаємо КК України) має свою специфіку порівняно з при-
родними системами (людиною, рослинами, іншими природними ре-
сурсами та процесами, космічним простором тощо), а саме: 

‒ КК України є штучною, а не природною системою, в якій фік-
суються, відображаються, виявляються насамперед закономірності 
розвитку кримінального права, особливі його риси (ознаки діянь, що 
визнаються злочинами, види й розміри покарань) та інше, що має 
об’єктивно-суб’єктивний характер з можливим або очевидним впливом 
людського фактора, як-от: а) недостатній рівень знань при прийнятті 
закону або внесенні до нього змін; б) наявність політичної кон’юнктури 
або політичної доцільності, бізнес-інтересу; в) вплив економічних 
чинників; г) необхідність фіксації оціночних понять у зв’язку із соці-
альною й економічною нестабільністю тощо. Для сучасного стану 
кримінального законодавства й найближчої перспективи його розвитку 
застосовувати закон про золоту пропорцію (гармонію) доцільно пере-
дусім у вигляді формули зіставлення частин цілого, а не лише шляхом 
застосування індексу 1,62 (0,38) при зіставленні експериментальних 
величин; 

‒ ідеально закон про золоту пропорцію (гармонію) діє у гармоній-
них природних системах, а що стосується КК України, то можна лише 
спрямувати дослідницькі, громадські й політичні зусилля в напрямі 
наближення до створення КК України як гармонійного правового 
явища. Цей закон дозволяє здійснити аналіз ступеня суспільної небез-
печності злочину, що виявляється переважно у наслідку злочинного 
посягання, який має кількісне вираження (майнова шкода, показник 
розладу здоров’я, показник втрати працездатності). До того ж він 
сприяє з’ясуванню досягнення міри або відхилення від неї при фікса-
ції такого наслідку як ознаки основного (без обтяжуючих обставин), 
кваліфікованого чи особливо кваліфікованого (з обтяжуючими обста-
винами) складів злочину. 

Що ж до кримінального проступку, то розглядуваний закон сприяє 
оцінюванню обґрунтованості визнання цього проступку різновидом 
кримінального правопорушення разом зі злочином або його різнови-
дом. Його застосування в пізнавальному процесі є спробою впрова-

и политики. – 2013. – № 7. – С. 177‒192. – Режим доступу: http://e-notabene.ru/lr/
article_8802.html. – Заголовок з екрана.
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дження такого математичного методу оцінювання кримінально-право-
вих явищ. Як один із варіантів запровадження інституту проступку 
в національну систему України, який відповідає критеріям оцінюван-
ня кримінального законодавства, що запропоновані авторами цієї 
роботи, для ознайомлення читачу пропонують Концепцію запрова-
дження кримінального проступку в законодавство України (Дода-
ток А). Із членів авторського колективу до групи розробників цього 
документа увійшли: академіки НАПрН України В. Я. Тацій і В. І. Бо-
рисов та професор Л. М. Демидова.

Розробка і прийняття Верховною Радою України КК України, який 
характеризувався б як система з її якісної та кількісної сторін і був 
ефективним інструментарієм управління соціальними процесами із 
втіленням принципів законності, справедливості, гуманізму, є метою 
правотворчої діяльності. Кожна загальна і спеціальна ознака такого 
законодавства як якісного з правильним (точним) відображенням 
кількісної визначеності й дотримання міри в конструкціях складу зло-
чину, повинна знайти належне відбиття в КК України. 

У юридичній літературі містяться пропозиції науковців1, які ви-
словлюють своє бачення ознак якісного законодавства і критерії його 
оцінки. Здається, що як ознаки такого законодавства, так і критерії, за 
якими здійснюється його аналіз, доцільно розглядати насамперед 
з точки зору їх здатності характеризувати системність та чіткість кри-
мінального законодавства, а також адекватність віддзеркалення соці-
альних і правових процесів, політико-соціальних інтересів. Зокрема, 
це стосується реагування на зміни, що відбуваються в національній 
правовій системі, відповідності такого законодавства обраному нашою 
країною євроінтеграційного курсу, кращим міжнародним стандартам 
у сфері боротьби зі злочинами, а також забезпечення належної точнос-
ті фіксації типових ознак злочину та міри (розміру, виду) покарання. 

Як відомо, в юридичній літературі використовують різні терміни 
для описання процесів реагування на зміни, що відбуваються в інших 

1  Поленина С. В. Качество закона и эффективность законодательства / С. В. По-
ленина ; под ред. Я. А. Куник. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 56 c.; Теоретичні 
основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяль-
ності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / за заг. ред.: В. І. Бори-
сов, В. С. Зеленецький. – Х. : Право, 2011. – С. 52; Демидова Л. М. Кримінально-пра-
вова відповідальність за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як 
злочинний наслідок): теорія, закон, практика / Л. М. Демидова. – Х. : Право, 2013. – 
С. 88–90.
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галузях права (з визнанням відповідних норм складником кримінально-
правової норми або позначенням цих процесів поняттям «тлумачення 
норми»). Існують різні підходи до визначення процесу наближення 
національного кримінального законодавства до законодавства ЄС, що 
мають назву, приміром, «адаптація», «гуманізація» та ін. Здається, що 
в таких випадках теж є корисними математичні знання про синхроні-
зацію, яка є одним із нових напрямів у сучасній математиці.

Ознаками для застосування знань про синхронізацію є такі: а) на-
явність взаємодії; б) потреба в узгодженості дії(-й); в) досягнення за-
гального ефективного результату. Синхронізаційний підхід є корисним 
при розв’язанні проблеми взаємозв’язку кримінального законодавства 
із конституційним, цивільним, господарським законодавством Украї-
ни та інших європейських країн, а також із міжнародними документа-
ми, підписаними і ратифікованими Україною1.

З огляду на те, що в словниках слово «критерій» тлумачать як «під-
ставу для оцінки, визначення або класифікації чогось; мірило, мірку»2, 
а «оцінювати» — як «призначати ціну чому-небудь, визначати вартість 
чогось; таксувати; визначати якості, цінність, достоїнство»3, то можна 
визначити, що критерії оцінювання кримінального законодавства — це 
підстава (мірило, мірка) визначення кримінального законодавства 
з його якісної та кількісної сторін.

Враховуючи окреслені ознаки такого законодавства як системного 
утворення, пропонуємо здійснювати оцінювання КК України із за-
стосуванням таких загальних критеріїв, до яких відносимо: 

‒ рівень забезпечення прав та свобод людини і громадянина (по-
літико-державний, політико-соціальний, соціально-правовий і соці-
ально-економічний критерії);

‒ адекватність відбиття об’єктивних закономірностей, соціально-
економічних процесів і соціальних інтересів (соціально-правовий, 
соціально-економічний та політико-соціальний критерії); 

‒ рівень наукової обґрунтованості форми та змісту (КК України 
та його норм) (змістовно-юридичний критерій); 

1  Докладніше див.: Демидова Л. М. Кримінальне право і математика: перспекти-
ва розвитку зв’язків [Електронний ресурс] / Л. М. Демидова // Вісн. Асоціації кримін. 
права України. – 2015. – № 1 (4). – С. 95. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/07/4_4.pdf. 

2  Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад.: В. Яременко, О. Слі-
пушко. – К. : Аконіт, 1998. – Т. 2. – С. 382.

3  Там само. – Т. 3. – С. 172.
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‒ внутрішня й зовнішня графічна визначеність КК України (юри-
дичний критерій щодо форми); 

‒ відповідність загальномовним (загальнолінгвістичним, терміно-
логічним, морфологічним і синтаксичним) правилам (техніко-юридич-
ний критерій); 

‒ адекватне віддзеркалення міри щодо діяння, його наслідку при 
фіксуванні переходу кількісної визначеності в якість у диспозиціях 
(змістовно-юридичний і техніко-юридичний критерії); 

‒ адекватне відбиття міри діяння та його наслідків у санкціях 
статей (змістовно-юридичні і техніко-юридичні критерії); 

‒ збалансованість диспозиції й санкції статей або їх частин з адек-
ватним віддзеркаленням ступеня суспільної небезпечності діяння та 
його наслідків (змістовно-юридичні і техніко-юридичні критерії);

‒ синхронізація внутрішня — норм КК України між собою (зміс-
товно-юридичний та техніко-юридичний критерії);

‒ синхронізація КК України (його норм) зовнішня: 1) з Конститу-
цією України та з нормами інших галузей права (політико-державний, 
політико-соціальний, соціально-правовий, змістовно-юридичний кри-
терії); 2) з положеннями чинних міжнародних договорів, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та іншими 
нормами міжнародного права (політико-правовий, соціально-правовий, 
змістовно-юридичний критерії).

Наведені загальні критерії (у вигляді гіпотези, що буде перевіря-
тися під час пізнавального процесу) з урахуванням предмета дослі-
дження слід доповнити спеціальними критеріями-гіпотезами, які 
сприяють оцінці специфіки соціальних і кримінально-правових явищ 
та опису їх ознак у нормах КК України. Особливо це стосується таких 
критеріїв: а) політичних і соціальних — щодо рівня забезпечення 
конкретних прав потерпілого від злочину й адекватності відображен-
ня об’єктивних закономірностей, соціально-економічних процесів 
і політико-соціальних інтересів у певних нормах або їх груп; б) юри-
дичних — щодо внутрішньої й зовнішньої графічної визначеності та 
гармонійності розглядуваних норм, відповідності загальномовним 
правилам, адекватності відбиття міри стосовно наслідків злочинного 
діяння при фіксуванні переходу кількісної визначеності в якість у дис-
позиціях статей КК України або їх частин; адекватності відображення 
міри стосовно наслідку, заподіяного злочинним діянням, видів і меж 
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(розмірів) покарання в санкціях статей (їх частин); в) етичного — щодо 
поновлення прав потерпілого, порушених злочином; г) праксіологіч-
ного — щодо обов’язкових ознак злочину при кваліфікації злочинів 
та призначенні покарання; ґ) інших конкретизованих загальних кри-
теріїв у площині розглядуваного предмета. 

Критерії якісної та кількісної оцінки в цілому становлять системну 
сукупність, що охоплює ще й критерії етичні (щодо КК України в ці-
лому та його норм) і праксіологічні — здатність національного зако-
нодавства про кримінальну відповідальність і його норм бути ефек-
тивними1.

Висновки до розділу 1

Міркування, наведені в цьому розділі, дозволяють дійти таких  
висновків.

1. Вивчення теоретичних, правових та емпіричних передумов до-
слідження кримінального законодавства України та практики його 
застосування підтверджує доцільність комплексно й системно нако-
пичувати нові знання про обрані об’єкт і предмет наукового пошуку. 
Для реалізації стратегії дослідження обирається оптимальний компо-
зиційний підхід. 

2. Висунута гіпотеза, що застосування обраних концептуальних 
засад дослідження КК України як системного утворення з якісної та 
кількісної сторін допомагає здійснити не лише наукове оцінювання 
Кодексу в цілому, а й виявити його недоліки з точки зору удоскона-
лення законотворення та практичного застосування правових норм. 
Це є доцільним для пізнання окремого — норм, що встановлюють 
кримінальну відповідальність за певні види злочинів, без порушення 
цілого — КК України, а також сприяє переосмисленню якісно-кількіс-

1  Демидова Л. Н. Системно-функциональный подход и закон о золотой пропорции 
в уголовном праве [Електронний ресурс] / Л. Н. Демидова // NB: Вопросы права  
и политики. – 2013. – № 7. – С. 177‒192. – Режим доступу: http://e-notabene.ru/lr/
article_8802.html. – Заголовок з екрана; Її ж. Кримінальний кодекс України як якісно-
кількісна система (системно-функціональний підхід) / Л. М. Демидова // Вісн. Акад. 
прав. наук. України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 2. – 
С. 328–332; Її ж. Кримінальний кодекс України як якісно-кількісна система (системно-
функціональний підхід) / Л. М. Демидова // Вісн. Акад. прав. наук. України : зб. наук. 
пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х. : Право, 2012. – № 2. – С. 216–226.
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ної та кількісно-якісної визначеності останніх й оцінюванню їх відпо-
відності суспільним і державним інтересам.

3. Розгляд ознак національного кримінального законодавства як 
системного утворення та його норм дозволяють окреслити визначаль-
ні етапи оцінювання такого законодавства та його норм: а) цей процес 
слід розпочинати не з тексту закону або конкретних його норм, а з 
аналізу соціальних і політичних умов, за яких готувався і приймався 
проект закону, а вже потім переходити до вивчення його форми, зміс-
ту, застосування й оцінювання криміногенної ситуації в цілому; б) на 
завершальних етапах пізнавального процесу доцільно встановити, чи 
є ефективними досліджувані норми КК України, спрогнозувати в мо-
дельному варіанті ефективність закону про кримінальні проступки, 
або ж поставлена законодавцем мета прийняття того чи іншого закону 
взагалі не може бути досягнута. 

4. Запропонована концепція «Кримінальний кодекс України як 
системне утворення» охоплює і загальні критерії оцінювання кримі-
нального законодавства: 

‒ рівень забезпечення прав та свобод людини і громадянина (по-
літико-державний, політико-соціальний, соціально-правовий і соці-
ально-економічний критерії);

‒ адекватність відбиття об’єктивних закономірностей, соціально-
економічних процесів і соціальних інтересів (соціально-правовий, 
соціально-економічний та політико-соціальний критерії); 

‒ рівень наукової обґрунтованості форми та змісту (КК України 
та його норм) (змістовно-юридичний критерій); 

‒ внутрішня й зовнішня графічна визначеність КК України (юри-
дичний критерій щодо форми); 

‒ відповідність загальномовним (загальнолінгвістичним, терміно-
логічним, морфологічним і синтаксичним) правилам (техніко-юридич-
ний критерій); 

‒ адекватне віддзеркалення міри щодо діяння, його наслідку при 
фіксуванні переходу кількісної визначеності у якість у диспозиціях 
(змістовно-юридичний і техніко-юридичний критерії); 

‒ адекватне відбиття міри діяння та його наслідків у санкціях 
статей (змістовно-юридичні і техніко-юридичні критерії); 

‒ збалансованість диспозиції й санкції статей або їх частин з адек-
ватним віддзеркаленням ступеня суспільної небезпечності діяння та 
його наслідків (змістовно-юридичні і техніко-юридичні критерії);
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‒ синхронізація внутрішня — норм КК України між собою (зміс-
товно-юридичний та техніко-юридичний критерії);

‒ синхронізація КК (його норм) зовнішня: 1) з Конституцією 
України та з нормами інших галузей права (політико-державний, по-
літико-соціальний, соціально-правовий, змістовно-юридичний кри-
терії); 2) з положеннями чинних міжнародних договорів, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та іншими 
нормами міжнародного права (політико-правовий, соціально-право-
вий, змістовно-юридичний критерії);

‒ етичність і ефективність національного кримінального законо-
давства та його норм (праксіологічні та етичні критерії). 

5. Наведені загальні критерії (у вигляді гіпотези, що буде переві-
рятися під час пізнавального процесу) з урахуванням предмета дослі-
дження доповнюються спеціальними критеріями, перелік і зміст яких 
залежать від предмета наукового інтересу.

6. Зроблено припущення, що застосування загальних і спеціальних 
критеріїв у сукупності можна використовувати при дослідженні проб-
лем кримінального законодавства та практики його застосування і ви-
значенні шляхів їх розв’язання.

Застосування зазначених критеріїв здійснюється при подальшому 
вивченні та аналізі предмета дослідження у розділах 2‒8 цієї роботи.



58

Розділ 2
ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  
ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

2.1. Основи національної безпеки України 
як родовий об’єкт злочинів 

В основу побудови Особливої частини КК України покладений 
єдино вірний «принцип родового об’єкта». Систематизація норм Особ-
ливої частини Кодексу за будь-яким іншим критерієм (наприклад, 
суб’єктом злочину, за характером суб’єктивної сторони, способом 
злочинного посягання) призвела б до об’єднання в одному розділі 
абсолютно різних за своєю сутністю складів злочинів1. Справедливо 
зазначається у науковій літературі, що сутність злочину як суспільно 
небезпечного діяння полягає в посяганні на охоронювані кримінальним 
законом суспільні відносини. Тому систематизація норм за родовим 
об’єктом охорони є їх систематизація за ознакою, що визначає сут- 
ність злочину. 

З’ясування родового об’єкта дозволяє також встановити значен-
ня об’єднаних ним суспільних відносин для інтересів держави та 
суспільства. Це, у свою чергу, визначає характер і ступінь суспільної 
небезпечності злочинних посягань на ці інтереси, тяжкість можливих 
суспільно небезпечних наслідків або таких, що настали. Правильне 
встановлення всіх цих обставин дає можливість виявити соціальну 
роль кримінального права в охороні тих чи інших суспільних від-
носин. 

Перелік родових об’єктів, а отже, і розділів Особливої частини КК 
України не є раз і назавжди даним, незмінним. Вивчення історії на-
шого законодавства показує, що цей перелік рухливий і мінливий, що 

1  Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві / В. Я. Тацій. – Х. : 
Право, 2016. – 256 с. 
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зумовлено рухливістю самої значимості тих або інших суспільних 
відносин для інтересів держави і суспільства на різних етапах його 
розвитку, а також зміною необхідності використання кримінально-
правових засобів для їх охорони.

Оскільки родовий об’єкт «віддзеркалює» характер і соціальну зна-
чимість різних груп суспільних відносин, що виступають об’єктом 
злочину, це дозволяє використовувати його властивість, що наведено, 
для послідовного розташування окремих розділів у межах Особливої 
частини КК України. Із урахуванням викладених обставин у чинному 
КК України на першому місці розміщено розділ про злочини проти 
основ національної безпеки України, потім — про злочини проти 
життя та здоров’я особи, волі, честі та гідності особи і т. д.

Злочини проти держави (назва першої глави в КК УРСР 1960 р.) 
у радянський період традиційно ставилися на перше місце в Особливій 
частині КК. Такий підхід зберігається в чинних редакціях криміналь-
них кодексів Білорусії, Узбекистану і України. Інтереси держави 
ставляться на одну із вищих ланок в ієрархії цінностей, що охороня-
ються кримінальним законодавством, і в Польщі, Італії, Франції, на 
Кубі. Як зазначають дослідники, такий підхід обумовлений насамперед 
обсягом і широтою родового об’єкта вказаних злочинів, яким висту-
пають: основні політичні й економічні інтереси (КК Польщі і КК 
Італії); зовнішня та внутрішня безпека держави (КК Куби); визначаль-
ні (основоположні) інтереси нації (КК Франції)1.

Відзначимо, що родовий об’єкт злочинів, передбачених у розд. І 
Особливої частини КК України, відбивається у назві цього розділу 
(«Злочини проти основ національної безпеки України»). Такі злочини 
є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, що 
забезпечують незалежність країни, її конституційний лад, територі-
альну недоторканність і цілісність, обороноздатність. Без належної 
кримінально-правової охорони цих соціальних цінностей неможливе 
нормальне функціонування держави та вiдповiдних її iнститутiв.  
Без стабiльностi в суспiльствi неможлива й ефективна боротьба зi 
злочиннiстю, у тому числi i з такими небезпечними злочинами, як 
вбивства, зґвалтування, розбої та iн. 

1  Дьяков С. В. Преступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства [Електронний ресурс] / С. В. Дьяков. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2012. – Режим доступу: www.rumvi.com/products/ebook913d521d-4b46-4a40-b885-
7f77eb98991d/preview/preview.html. – Заголовок з екрана.
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У науці кримінального права триває дискусія, предметом якої є 
проблеми систематизації Особливої частини КК України, зокрема, 
точність визначення родового об’єкта злочинів, об’єднаних у її першо-
му розділі1. Різні аспекти проблематики кримінально-правової охоро-
ни основ національної безпеки або національної безпеки чи державної 
безпеки розглядаються в багатьох наукових працях2 і створюють ва-
гому наукову базу для вивчення й аналізу. 

1  Дослідження цього питання здійснюємо із застосуванням таких критерієв оці-
нювання КК України, як: а) адекватність відбиття в кримінальному законі об’єктивних 
закономірностей, соціально-економічних процесів і соціальних інтересів; б) рівень 
наукової обґрунтованості форми і змісту КК, його норм (змістовно-юридичний кри-
терій); в) синхронізація норм КК із Конституцією України та з нормами інших галузей 
права (політико-державний, політико-соціальний, соціально-правовий, змістовно-
юридичний критерії); г) синхронізація норм КК із положеннями чинних міжнародних 
договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та іншими 
нормами міжнародного права (політико-правовий, соціально-правовий, змістовно-
юридичний критерії) та ін.

2  Андрусів Г. В. Вiдповiдальнiсть за злочини проти держави : навч. посіб. / 
Г. В. Андрусів, О. Ф. Бантишев. – К. : РВЦ «Київ. ун-т», 1997. – 168 с.; Банти-
шев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної без-
пеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – 
[3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реальність», 2014. – 240 с.; 
Бантышев А. Ф. Некоторые вопросы уголовной ответственности за преступления 
против государства / А. Ф. Бантышев // Современные проблемы государства и права. – 
Киев : Либідь, 1990. – С. 115−117; Бантышев А. Ф. Новое в законе об уголовной 
ответственности за государственные преступления / А. Ф. Бантышев, К. Г. Фетисенко 
// Направления уголовной политики в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1986. – 
С. 47–57; Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ на-
ціональної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев. – 
К. : Вид-во НА СБ України, 2004. – 122 с.; Бантышев А. Ф. Уголовная ответственность 
за особо опасные преступления против государства (основы квалификации): моно-
графия / А. Ф. Бантышев. – Киев : Изд-во Нац. акад. СБУ, 2000. – 136 с.; Государственные 
преступления / А. Владимиров, П. Гришин, Н. Загородников и др. ; под ред. М. Яку-
бовича, В. Владимирова. – М. : В. Ш. МООП РСФСР, 1961. – 228 с.; Діордіца І. В. Кри-
мінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи по-
валення конституційного ладу або на захоплення державної влади : дис. … канд. юрид. 
наук / І. В. Діордіца. – К. : Київ. міжнар. ун-т, 2008. – 193 с.; Дьяков С. В. Государственные 
преступления (против основ конституционного строя и безопасности государства) и 
государственная преступность / С. В. Дьяков. – М. : Норма, 1999. – 320 с.; Скулиш Є. Д. 
Злочини проти основ національної безпеки України : навч. посіб. / Є. Д. Скулиш, 
О. Ю. Звонарьов. – К. : Наук.-вид. від. НА СБ України, 2011. – 315 с.; Клягин В. С. Ответ-
ственность за особо опасные государственные преступления / В. С. Клягин. – Минск : 
Вышейшая шк., 1973. – 272 с.; Мошняга Л. В. Кримінальна відповідальність за зло-
чини проти конституційних основ національної безпеки України : дис. … канд. юрид.
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2.1. Основи національної безпеки України як родовий об’єкт злочинів

У юридичній літературі висловлюється думка, що «злочини проти 
основ національної безпеки України, передбачені розділом І Особли-
вої частини КК України (статті 109–114), посягають не тільки на без-
пеку держави, а й на національну безпеку загалом»1. Такий висновок 
зроблений на підставі того, що підрив суверенітету, незалежності, 
демократії в Україні, дії, спрямовані проти України як соціальної 
і правової держави, можуть завдати значної шкоди конституційному 
ладу та іншим складовим національної безпеки, віддалятимуть нашу 
державу від досягнення сучасних ідеалів держави і суспільства. Тому 
посягання на ці блага, як зазначається, є найбільш небезпечними як 
для самої держави, так і для суспільства та кожного його члена.

Із таким висловлюванням погоджуємось у частині того, що йдеть-
ся про національну безпеку України в цілому, проте це не є точним 
визначенням родового об’єкта злочинів, відповідальність за які перед-
бачена в розд. І Особливої частини КК України. Наприклад, у норма-
тивно-правових актах, прийнятих на державному рівні (Президентом 
України, Радою національної безпеки і оборони України), корупція та 
неефективна система державного управління визнаються актуальними 
загрозами національній безпеці, однак корупційні злочини та інші 
злочинні посягання у сфері державного управління розташовані в ін-
ших розділах Особливої частини КК України2. Крім того, до основних 

наук / Л. В. Мошняга. – Х. : ХНУВС, 2011. – 226 с.; Новицький Г. В. Теоретико-право-
ві основи забезпечення національної безпеки України : монографія / Г. В. Новицький. – 
К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.; Особо опасные государственные преступления / 
[общ. ред. В. И. Курляндского, М. П. Михайлова]. – М., 1963. – 216 с.; Рубащенко М. А. 
Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України : монографія / М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. – 286 с.; Його ж. 
Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторкан-
ність України : автореф. дис. … канд. юрид. наук / М. А. Рубащенко. ‒ Х. : НЮУ ім. 
Ярослава Мудрого, 2015. – 20 с.; Смирнов Е. А. Особо опасные государственные 
преступления (вопросы квалификации в связи с применением уголовно-правовой 
нормы) : учеб. пособие / Е. А. Смирнов. – Киев : Науч.-исслед. и ред.-изд. отд. КВШ 
МВД СССР, 1974. – 180 с.; Фетисенко К. Г. Ответственность за измену Родине в фор-
ме перехода на сторону врага по советскому уголовному праву : монография / К. Г. Фе-
тисенко. − М. : ВКШ КГБ СССР, 1979. – 146 с., та ін.

1  Дудоров О. О. Кримінальне право : навч. посіб. / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк ; 
за заг. ред. М. І. Хавронюка. – К. : Ваїте, 2014. – С. 815. 

2  Див.: Стратегія національної безпеки України [Електронний ресурс] : затв. 
Указом Президента України від 26 трав. 2015 р. № 287/2015. ‒ Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015/paran14#n14. – Заголовок з екрана.
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напрямів державної політики національної безпеки України в Страте-
гії національної безпеки України, затвердженій Указом Президента 
України від 26 травня 2015 р. № 287/2015, віднесено забезпечення кі-
бербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів. Як відомо, реалізація 
цього напряму кримінально-правовими засобами здійснюється за до-
помогою перш за все норм, що містяться в розд. XVI Особливої час-
тини КК України.

Враховуючи структуру та зміст чинного КК України, а також 
зміст поняття «національна безпека України», визнання останньої 
родовим об’єктом злочинів (статті 109–1141 КК України), на нашу 
думку, не сприятиме розв’язанню існуючої проблематики, а лише її 
ускладнить. 

У статті 1 Закону України «Про основи національної безпеки 
України»1 визначено, що національна безпека ‒ захищеність життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за 
якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлен-
ня, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз націо-
нальним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби 
з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної полі-
тики, охорони здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та інно-
ваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення 
свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та 
пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, рин-
ку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обі-
гу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі 
та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестицій-
ної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, 
захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського гос-
подарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енерге-
тики та енергозбереження, функціонування природних монополій, 
використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, 
захисту екології і навколишнього природного середовища та інших 
сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій 
до створення потенційних або реальних загроз національним інтере-
сам. А останніми визнаються життєво важливі матеріальні, інтелек-

1  Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон Укра-
їни від 09.06.2003 № 964-IV. ‒ Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 
964-15. – Заголовок з екрана.
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туальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету 
і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства 
і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України 
та її прогресивний розвиток.

Системно-правовий аналіз наведених положень дозволяє наголо-
сити, що національна безпека є багатогранним поняттям, складниками 
якої є як безпека держави, так і основи національної безпеки. Оскіль-
ки життя держави та суспільства розгортається у часі й просторі в різ-
них сферах, національна безпека є багатоплановим і багатомірним 
явищем, яке передбачає економічні, соціальні, політичні, державні, 
воєнні, екологічні та інші характеристики1.

Як визнають вчені, національна безпека характеризує стан нації як 
цілісної системи, що містить суспільні відносини й суспільну свідо-
мість, інститути суспільства та їхню діяльність, які сприяють або за-
важають реалізації національних інтересів у конкретній історично 
створеній ситуації2. Злочини, що посягають на національну безпеку, 
розташовані в різних розділах Особливої частини КК України, напри-
клад, в її розд. ІХ («Злочини проти громадської безпеки»). 

Родовим об’єктом злочинів, об’єднаних розд. І Особливої частини 
чинного КК, є суспільні відносини з охорони основ національної без-
пеки нашої країни — життєво найважливіших національних інтересів, 
які є визначальними для існування України як держави (її сувереніте-
ту, конституційного ладу, територіальної цілісності та недоторканнос-
ті, обороноздатності). Інакше кажучи, родовим об’єктом цих злочинів 
є суспільні відносини, що забезпечують саме існування України як 
суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави 
(ст. 1 Конституції України)3.

1  Нижняк Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тен-
денції розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижняк, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус ; за заг. ред. 
П. В. Мельника, Н. Р. Нижняк. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2010. – С. 12. 

2  Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, 
О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реаль-
ність», 2014. – С. 6.

3   Визнання основ національної безпеки України як родового об’єкта злочинів із 
розд. І Особливої частини КК відповідає інтересам суспільства і держави, що особ ливо 
проявляється в сучасних умовах необхідності кримінально-правового захисту неза-
лежності, суверенності, конституційного ладу, територіальної цілісності та територі-
альної недоторканності нашої держави.
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Це дає підставу для визнання цих злочинів найбільш небезпеч-
ними i їх віднесення законодавцем, як правило, до особливо тяжких 
або тяжких злочинів. Важливість родового об’єкта цих злочинів ви-
значає значною мірою i специфіку їх об’єктивних та суб’єктивних 
ознак.

Більш кардинально визначається родовий об’єкт розглядуваних 
злочинів науковцями, які пропонують новий підхід до систематизації 
Особливої частини КК України з новою її структурою та з поділом на 
три блоки: кримінально-правова охорона інтересів особи та особис-
тості; кримінально-правова охорона інтересів суспільства; криміналь-
но-правова охорона інтересів держави1. Вочевидь, що можливе місце 
злочинів проти основ національної безпеки України лише у третьому 
блоці, якщо як гіпотезу сприйняти визнання інтересів держави як родо-
вий об’єкт цих злочинів.

Новий підхід до побудови Особливої частини КК України потребує 
глибокого наукового обґрунтування, який можливо здійснити в межах 
комплексного дослідження проблем систематизації вітчизняного за-
конодавства про кримінальну відповідальність. При цьому першочер-
говим є вирішення низки важливих питань, зокрема, розробка концеп-
ції такої систематизації та звернення уваги на «інтерес» як соціальну 
категорію, яка є ключовою в теорії об’єкта злочину і визначальним 
складником критеріїв перспективного реформування Особливої час-
тини КК України, у тому числі її першого розділу. Розглянемо окремі 
із зазначених проблем, насамперед, ті, що пов’язані з категорією «ін-
терес».

Категорія «інтерес» та її значення для перспективної система-
тизації КК України й визначення родового об’єкта злочинів із розд. І 
його Особливої частини (у чинній редакції). Категорія «інтерес» є за-
гальною у визначенні критеріїв зазначеної перспективної системати-

1  Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : мате-
ріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 25–26 жовт. 2001 р. / редкол.: В. В. Сташис 
(голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 8, 101; Бантишев О. Ф. Кримі-
нальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проб-
леми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. 
та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реальність», 2014. – С. 34; Скулиш Е. Д. Проб-
лема систематизации законодательства об уголовной ответственности: предмет дис-
куссии в теории уголовного права Украины [Електронний ресурс] / Е. Д. Скулиш, 
О. Ф. Шамара // Вісн. Асоц. кримінал. права України. – 2014. ‒ № 2 (3). – С. 31. ‒ Режим 
доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/visnik_yg/3/3.pdf. – Заголовок з екрана, та ін.
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зації, яку пропонують науковці. Ураховуючи важливість визначення 
змісту цієї категорії, зокрема для уточнення авторської позиції щодо 
родового об’єкта злочинів із розд. І Особливої частини чинного КК 
України, зазначимо, що площина розгляду цього питання є більш 
широкою, аніж щодо інтересів держави.

Останніми роками значно більшу увагу криміналісти приділяють 
проблемі інтересу1, особливо у зв’язку з вирішенням питань об’єкта 
злочину. У багатьох підручниках із кримінального права, коментарів 
Кримінального кодексу України вказується на інтерес як на об’єкт 
тих чи інших злочинів2. Більше того, нерідко і сам законодавець ви-
користовує цю категорію в конкретних правових нормах, зокрема, 
щоб назвати ті суспільні відносини, які є об’єктом злочину, з вико-
ристанням термінів «інтереси України» або «правоохоронювані ін-
тереси» (див., наприклад, статті 8, 36, 39, 40‒43, 2091, 364, 3641, 365, 
3651 КК України).

Однак у теорії кримінального права інтерес визначають супереч-
ливо. Дослідники істотно розходяться в трактуванні його співвідно-

1  Наприклад, Н. В. Шигіна присвятила цій проблематиці три монографічних до-
слідження (див.: Шигина Н. В. Интерес в уголовном праве (методологический аспект) 
/ Н. В. Шигина. ‒ Владимир, 2007. ‒ 152 с.; Її ж. Отражение интересов субъектов 
уголовного права и субъектов уголовно-правовых отношений в Уголовном кодексе РФ 
/ Н. В. Шигина. ‒ Владимир, 2008. ‒ 152 с.; Її ж. Интерес и его отражение в уголовном 
законе / Н. В. Шигина. ‒ М. : Юрлитинформ, 2009. ‒ 280 с. Див. також: Тацій В. Я. Об’єкт 
і предмет злочину в кримінальному праві / В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2016. – 256 с.).

2  Наприклад, П. Л. Фріс об’єкт злочину визначає як суспільні відносини, блага та 
інтереси (див.: Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для 
студ. вищ. навч. закл. / П. Л. Фріс. – 2-ге вид., допов. і переробл. ‒ К. : Атіка, 2009. ‒ 
С. 132). У деяких підручниках об’єктом злочину прямо називають інтереси людини, 
громадянина, суспільства і держави, на які посягають злочинні діяння і які охороня-
ються кримінальним законом (див., наприклад: Уголовное право РФ. Общая часть : 
учебник / под ред. О. Н. Ведерникова и С. И. Никулина. ‒ СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2005. ‒ С. 94–96; Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 1 : 
Общая часть. ‒ 4-е изд., перераб. и доп. ‒ М. : Волтерс Клувер, 2008. ‒ С. 306). Крім 
того, дослідники визнають інтереси об’єктом тих чи інших злочинів (див., наприклад: 
Дудоров О. О. Кримінальне право : навч. посіб. / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк ; за 
заг. ред. М. І. Хавронюка. – К. : Ваїте, 2014. ‒ С. 10, 552‒813; Кримінальне право 
(Особ лива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. ‒ Лу-
ганськ : Елтон-2, 2012. ‒ Т. 2. – С. 512‒591; Науково-практичний коментар Криміналь-
ного кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. 
та допов. ‒ К. : Юрид. думка, 2012. ‒ С. 1095, 1096, 1098, 1114, 1118‒1120, 1124, 1132, 
1133, 1136‒1139, 1141) та ін.
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шення з суспільними відносинами як об’єктом злочину1. Деякі з них 
виступають проти використання інтересу для визначення об’єкта 
злочину. 

Усі думки з цього питання можна звести до трьох основних на-
прямів:

1) інтерес — один з основних структурних елементів суспільних 
відносин і разом з ними виступає об’єктом злочину;

2) інтерес і суспільні відносини — різні поняття, тому категорія 
«інтерес» не може бути використана для визначення об’єкта злочину;

3) інтерес — не лише елемент суспільних відносин, що відображає 
його сутність, а й фактично саме суспільне відношення2. 

Поняття «інтерес», яке використовували при визначенні об’єкта 
злочину, відоме науці кримінального права ще з ХІХ ст.3 У радянський 
період розвитку кримінального права категорію «інтерес» для визна-
чення об’єкта злочину застосовував Б. С. Никифоров, який зазначив, 
що об’єкт злочину — це той суспільний інтерес, проти якого спрямо-
вується злочин і який бере під захист кримінальне право4. Але цей 

1  У юридичній літературі також відмічається, що останнім часом у теорії наміти-
лася тенденція відходу від концепції «об’єкт злочину ‒ суспільні відносини» до кон-
цепції «об’єкт ‒ інтерес» (докладніше див.: Винокуров В. Н. Объект преступления: 
аспекты понимания, способы установления и применения уголовного закона : моно-
графия / В. Н. Винокуров. – М. : Юрлитинформ, 2012. ‒ С. 108; Елисеев С. А. Пре-
ступления против собственности по уголовному законодательству России (вопросы 
теории) / С. А. Елисеев. ‒ Томск : Изд-во Том. ун-та, 1999. ‒ С. 15, та ін.).

2  Як уже зазначалося, Н. В. Шигіна поряд з об’єктом злочину окремо виділяє ще  
й об’єкт кримінально-правової охорони, виходячи з того, що об’єктом кримінально-
правової охорони є інтереси суб’єктів кримінального права (особи, суспільства і держа-
ви), а об’єктом злочину ‒ суспільні відносини. При цьому вона зазначає, що об’єкти 
кримінально-правової охорони і об’єкти злочинів розрізняються в такій же мірі, в якій 
різняться інтереси суб’єктів кримінального права і суспільні відносини, за допомогою 
(шляхом) яких ці інтереси об’єктивізуються (див.: Шигина Н. В. Интерес и его отраже-
ние в уголовном законе / Н. В. Шигина. ‒ М. : Юрлитинформ, 2009. ‒ С. 234–245). Але 
за такою позицією між інтересами (як об’єктом кримінально-правової охорони) і сус-
пільними відносинами (як об’єктом злочину) по суті ставиться знак рівності, бо саме  
в суспільних відносинах, за твердженням самої ж авторки, ці інтереси і об’єктивізуються. 
Це ще раз свідчить про те, що намагання протиставити об’єкт кримінально-правової 
охорони і об’єкт злочину має, скоріше за все, цілком штучний характер.

3  Белогриц-Котляревский Л. С. Конспект курса уголовного права (общая и осо-
бенная часть) / Л. С. Белогриц-Котляревский. ‒ Киев : Тип. И. И. Чоколова, 1892. ‒ 
С. 35, 36.

4  Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / 
Б. С. Никифоров. – М. : Госюриздат, 1960. ‒ С. 4.
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вислів аж ніяк не означає, що Б. С. Никифоров підміняє суспільні 
відносини як об’єкт злочину суспільними інтересами. Навпаки, при 
подальшому аналізі об’єкта злочину він доходить висновку, що інте рес 
невіддільний від суспільних відносин, входить у їх структури і разом 
з ними утворює об’єкт злочину.

Звертає на себе увагу певна непослідовність автора. З одного боку, 
Б. С. Никифоров фактично ототожнював інтерес і суспільні відносини, 
бо визначав об’єкт через інтерес, а з другого — трактував інтерес лише 
як певну складову частину суспільних відносин. При цьому, розгля-
даючи структуру суспільних відносин, науковець взагалі не називав 
інтерес самостійним елементом такого системного утворення1.

Із поглядами Б. С. Никифорова не можна погодитися головним 
чином тому, що інтерес дійсно не входить до структури суспільних 
відносин. Структура суспільних відносин, як уже зазначалось, незмін-
на, й інтерес, хоча він, безперечно, пов’язаний із самими відносинами, 
знаходиться за їх межами. Із цих же підстав не можна визнати пра-
вильною думку Я. М. Брайніна, який писав, що до складу поняття 
суспільних відносин як об’єкта злочину входить низка елементів: 
суб’єкти або учасники цих відносин, їхні дії або становище щодо один 
одного, охоронювані законом інтереси суб’єктів суспільних відносин 
і їхній матеріальний вираз у вигляді предметів, речей чи інших мате-
ріальних цінностей2.

Суперечлива позиція з цього питання характерна і для Є. О. Фро-
лова. Так, він вважає, що інтерес не є елементом складу суспільних 
відносин, і в той же час констатує, що інтерес являє собою ядро, зміст 
будь-яких суспільних відносин3. На підставі цього Є. О. Фролов  
доходить висновку, що у практичній діяльності поняття «суспільні 
відносини», «об’єкт кримінально-правової охорони», «соціальна  
можливість» і «інтерес» можна вживати як синоніми4. Таким чином, 

1  Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву / 
Б. С. Никифоров. – М. : Госюриздат, 1960. ‒ С. 29‒121.

2  Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном 
праве / Я. М. Брайнин. – М. : Юрид. лит., 1963. ‒ С. 167.

3  Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления / 
Е. А. Фролов // Сб. учен. тр. Свердл. юрид. ин-та. – 1969. – № 10. – С. 198.

4  Фролов Е. А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы 
с посягательствами на социалистическую собственность : автореф. дис. ... д-ра юрид. 
наук : 12.00.08 / Е. А. Фролов. ‒ Свердловск, 1971. ‒ С. 21.
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Є. О. Фролов також визнає, що інтерес не лише невіддільний від самих 
відносин, а й входить до їхньої структури як своєрідний елемент — 
«ядро» відносин1. 

Протилежної точки зору дотримується В. К. Глістін, який зазначає, 
що визначення об’єкта посягання через порушені інтереси суб’єкта 
у своїй основі є глибоко помилковим2. Учений називає матеріальним 
субстратом будь-яких інтересів суспільні відносини. Тому інтереси, 
на його думку, визначають ті суспільні відносини, які їх створили. 
Дійсно, як уже зазначалось, інтерес не входить безпосередньо у струк-
туру суспільних відносин і, отже, не є його системоутворюючим еле-
ментом. Справедливо й те, що інтереси є похідними від суспільних 
відносин. Саме суспільні відносини породжують потреби як окремих 
людей, так і суспільства в цілому, а останні, у свою чергу, зумовлюють 
появу відповідних інтересів. Свого часу це філософське положення 
було сформульовано Р. В. Плехановим стосовно економічних відносин. 
Відомий дослідник на питання: «Звідки беруться інтереси? Чи станов-
лять вони продукт волі і людської свідомості?», відповідав негативно, 
наголошуючи, що їх створюють економічні відносини людей. Далі, 
аргументуючи власну позицію, він зазначав, що виникнувши хоча би 
раз, інтереси так чи інакше відбиваються у свідомості людей3.

Викладене дає підстави вважати, що інтерес і суспільні відноси-
ни — це не одне і те саме. Ці поняття висвітлюють різні соціальні 
явища. Більше того, проведений аналіз «механізму» заподіяння зло-
чинним посяганням шкоди охоронюваному кримінальним законом 
об’єкту дозволяє стверджувати, що така шкода завдається шляхом 
безпосереднього впливу не на інтереси суб’єктів охоронюваних від-
носин, а на самі відносини, їх окремі структурні елементи.

Незважаючи на правильність наведених положень, категорія «ін-
терес» має важливе значення для пояснення об’єкта злочину. У зв’язку 
з цим слушним видається судження Є. К. Каїржанова про те, що в ін-

1  Схожу із цією позицію займає Ю. І. Ляпунов, який указує, що інтерес не тільки 
пов’язаний з відповідним відношенням, але і складає його глибинний зміст (див.: Ля-
пунов Ю. И. Теоретические проблемы уголовно-правовой охраны природы в СССР : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Ю. И. Ляпунов. ‒ М., 1974. ‒ С. 15).

2  Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений 
(объект и квалификация преступлений) / В. К. Глистин. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1979. – С. 69.

3  Плеханов Г. В. Избранные философские произведения / Г. В. Плеханов. ‒ М. : 
Изд-во социал.-экон. лит., 1956. ‒ Т. 2. ‒ С. 260.
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тересі конкретно виявляються саме суспільні відносини, тому катего-
рія «інтерес» є необхідною для визначення об’єкта злочину. Проте 
надалі вчений наділяє інтерес такими властивостями і якостями, які 
йому непритаманні. Наприклад, спочатку вказуючи, що суспільні від-
носини й інтерес — це не одне і те саме і ототожнювати їх не можна, 
Є. К. Каїржанов далі фактично ставить знак рівності між цими понят-
тями і вважає, що інтерес у широкому сенсі — теж суспільні відноси-
ни. У подальшому дослідник відмовляється від категорії «суспільні 
відносини» для з’ясування об’єкта злочину і замінює його категорією 
«інтерес». На його думку, якщо загальним об’єктом усіх злочинів є 
інтереси народу, родовим — групи однорідних інтересів (однорідних 
або за характером інтересів, або за їх належності до певного суб’єкта), 
то безпосереднім об’єктом буде виступати той чи інший конкретний 
інтерес, який має не менш конкретного свого носія з його соціально-
індивідуальними ознаками1.

Отже, позиція Є. К. Каїржанова зводиться не до того, що він ви-
користовує категорію «інтерес» для визначення об’єкта, а до того, що 
науковець фактично визнає ті чи інші інтереси як об’єкт злочину. 
Суперечливість такої позиції є очевидною, тим більше, що в інших 
місцях своєї роботи Є. К. Каїржанов дотримується правильного по-
ложення: об’єктом будь-якого злочину є суспільні відносини.

Не можна погодитися і з тим, що об’єкт будь-якого злочину необ-
хідно визначати тільки через категорію «інтерес», оскільки суспільні 
відносини приховані від безпосереднього сприйняття. Дійсно, хоча 
багато суспільних відносин, і перш за все економічні, сховані від без-
посереднього сприйняття, це стосується далеко не всіх суспільних 
відносин, поставлених під охорону кримінального закону. Так, абсо-
лютно очевидні ті суспільні відносини, які є об’єктом злочинів проти 
основ національної безпеки, життя, здоров’я, свободи та гідності осо-
би, проти політичних і трудових прав громадян та ін. Тому немає необ-
хідності визначати доступний для безпосереднього сприйняття і ви-
вчення об’єкт цих злочинів через інтерес, який становить не менш 
складне для пізнання соціальне явище.

Із тих же міркувань викликає заперечення і точка зору М. Й. Кор-
жанського. Зокрема, він зазначав, що оскільки суспільні відносини 

1  Каиржанов Е. К. Интересы трудящихся и уголовный закон / Е. К. Каиржанов. ‒ 
Алма-Ата : Изд-во АГИ, 1973. – С. 57.
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тісно пов’язані з інтересами, а сам зв’язок є істотним, остільки це дає 
підставу назвати суспільні відносини суспільними інтересами в дії1. 
Проте, в якому б стані ми не розглядали суспільні відносини (у стати-
ці, динаміці і т. д.), вони залишаються самими собою і їх не можна (та 
і в цьому немає ніякої необхідності) підміняти іншим, нехай навіть 
дуже близьким їм поняттям.

Проблема інтересу посідає головне місце у філософії. Його мето-
дологічні основи були докладно розроблені ще в ХІХ ст., втім до 
цього часу тривають дискусії з цього питання. Його дослідженню 
присвячено значну кількість праць із філософії, економіки, психології2, 
а також права3 та з інших наук4.

Настільки пильна увага до цієї проблеми пояснюється переважно 
потребами практики, бо для успішного державного будівництва важ-

1  Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны / Н. И. Коржан-
ский. – М. : Волгоград. правда, 1980. – С. 41.

2  Див.: Бородінов В. Д. Психологічна характеристика етнонаціональних спільнот: 
[характеристика основних складових нації: національної свідомості і самосвідомості, 
національних цінностей, інтересів, національної культури і мови, національного ха-
рактеру, темпераменту, традицій і звичаїв] / В. Д. Бородінов, Ю. А. Пащенко // Наука. 
Релігія. Сусп-во. – 2010. – № 1. ‒ С. 80–88; Волчик В. Группы интересов и качество 
экономических институтов / В. Волчик, И. Бережной // Экон. вестн. Ростов. гос. ун-
та. – 2007. – № 2, т. 5. – С. 56–66; Губін К. Г. Національні економічні інтереси як об’єкт 
економічної безпеки // Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : 
монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за ред. Л. С. Шев-
ченко. ‒ Х. : Право, 2009. ‒ С. 16–26; Дубінін В. В. Формування та розвиток інтересів 
українського народу: [українська філософська думка] / В. В. Дубінін // Гілея. – 2007. – 
№ 8. – С. 4–27, та ін. 

3  Див., наприклад: Венедіктова І. В. Методологічні засади охоронюваних законом 
інтересів у приватному праві : монографія / І. В. Венедіктова. – Х. : Нове Слово, 
2011. – 260 с.; Її ж. Захист охоронюваних законом інтересів у цивільному праві : моно-
графія / І. В. Венедіктова. ‒ К. : Юрінком Інтер, 2014. ‒ 288 с.; Вінник О. М. Публічні 
та приватні інтереси в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення : 
монографія / О. М. Віннік. ‒ К. : Атіка, 2003. ‒ 352 с.; Казимирчук В. П. Современная 
социология права : учебник / В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев. – М. : Юристъ, 
1995. ‒ 297 с.; Малько А. В. Субъективное право и законный интерес / A. В. Малько 
// Правоведение. ‒ 2000. ‒ № 3. ‒ С. 30‒48; Субочев В. В. Законные интересы как осо-
бая правовая категория / В. В. Субочев // Науч. тр. каф. ‒ Пятигорск : РИА-КМВ, 
2007. ‒ № 2. ‒ С. 37‒54; Шарнина Л. А. Частные и публичные интересы в конститу-
ционном праве / Л. А. Шарнина // Конституц. и муницип. право. ‒ 2005. ‒ № 4. ‒ С. 4‒6, 
та ін.

4  Див.: Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории / 
А. Г. Здравомыслов. ‒ Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. – 74 с.; Сидоренко В. Ф. Проб-
лема интереса в государственном управлении / В. Ф. Сидоренко. ‒ Киев : Изд-во Киев. 
ун-та, 1980. ‒ С. 176, та ін.
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ливо враховувати інтереси людей, які в узагальненому вигляді відпо-
відно до існуючих процедур набувають значення національних інте-
ресів. У демократичних державах формування національного інтересу 
передбачає узгодження інтересів усіх громадян країни1.

Однак зауважимо, що основні питання зазначеної проблеми пред-
ставники різних наук вирішують суперечливо. Так, психологи роз-
глядають інтерес як суб’єктивне явище, як особливу спрямованість 
свідомості людей. Тому вони стверджують, що поза свідомістю і пси-
хікою людей інтерес існувати не може2. Інтерес — це мотив або ви-
біркове ставлення особистості до об’єкта через його життєву значу-
щість та емоційну привабливість3. Зазначимо, що аналогічну позицію 
займають і деякі економісти. Наприклад, А. Гош вважає, що інтереси — 
елемент свідомості, суспільної свідомості, властивість носіїв суспіль-
них економічних відносин4. Однак більшість філософів та економістів 
обґрунтовано стверджують, що інтерес як соціологічна категорія є 
об’єктивним5. Інші дослідники визнають, що інтерес являє собою єд-
ність об’єктивного і суб’єктивного. На їхню думку, інтерес має 
об’єктивну основу (об’єктивно існуючі потреби) і завжди так чи інак-
ше, правильно або неправильно відображається у свідомості й оформ-
люється у ньому у вигляді певних цілей6.

1  Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія / 
Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. ; за ред. Л. С. Шевченко. ‒ Х. : 
Право, 2009. ‒ С. 17.

2  Див., наприклад: Левитов Н. Д. Психология характера / Н. Д. Левитов. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М. : Просвещение, 1969. ‒ С. 39; Ковалев А. Г. Психология личности / 
А. Г. Ковалев. – М. : Политиздат, 1970. ‒ С. 140; БСЭ. ‒ 3-е изд. ‒ 1972. ‒ Т. 10. ‒ С. 320.

3  Ковалев А. Г. Психология личности / А. Г. Ковалев. – М. : Политиздат, 1970. ‒ 
С. 141.

4  Гош А. Материальные потребности и экономические интересы // Экон. науки. ‒ 
1971. ‒ № 7. ‒ С. 15. Див. також: Чинакова Л. Об интересах их объективности и субъек-
тивности // Экон. науки. ‒ 1971. ‒ № 7. ‒ С. 8‒13.

5  Див.: Гак Г. М. Общественные и личные интересы и их сочетание / Г. М. Гак // 
Вопр. философии. ‒ 1965. ‒ № 4. ‒ С. 19; Лавриненко В. Н. Интерес как категория 
исторического материализма / В. Н. Лавриненко // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, Эко-
номика, философия. ‒ 1964. – № 1. – С. 64; Зиновьев Ю. М. Прибыли и повышение 
эффективности социалистического производства / Ю. М. Зиновьев. ‒ М. : Мысль, 
1968. ‒ С. 151;  Здоровенко З. Экономические интересы / З. Здоровенко // Вопр. 
экономики. ‒ 1967. ‒ № 10. ‒ С. 151.

6  Нестеров В. Г. О соотношении общественного и личного интереса при социа-
лизме / В. Г. Нестеров // Учен. зап. ВПШ при ЦК КПСС. ‒ 1959. ‒ Вып. 1. ‒ С. 77; 
Здравомыслов А. Г. Проблема интереса в социологической теории / А. Г. Здравомыс-
лов. ‒ Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1964. ‒ С. 6.
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Таким чином, можна констатувати, що в науці існують два понят-
тя інтересу — психологічний і соціологічний. У свою чергу, в соціо-
логії одні дослідники розуміють інтерес тільки як об’єктивну катего-
рію, інші — як єдність об’єктивного і суб’єктивного1.

У цьому розділі монографії немає потреби аналізувати наведені 
судження щодо природи інтересу як соціологічної категорії, тим біль-
ше, що вони вже ретельно розглядалися в науковій літературі2. Однак 
нам видається обґрунтованою позиція науковців, які досліджують 
інтерес як об’єктивне явище. На об’єктивну природу інтересу в мате-
ріальних суспільних відносинах неодноразово вказували і провідні 
вчені світу. Особливо вони наголошували на тому, що загальний інте-
рес існує не тільки в уявленні, як «загальне», але насамперед він існує 
в дійсності як взаємна залежність індивідів, між якими поділено працю. 
Звідси випливає, що економічні інтереси є об’єктивним явищем, зу-
мовлюються характером виробничих відносин і економічних законів. 
Тому в державному будівництві, удосконаленні правової системи 
важливо пізнання і врахування об’єктивних законів, зумовлених 
урешті-решт економічними інтересами. 

Викладене не заперечує того, що інтерес певною мірою є суб’єк-
тивним, оскільки він усвідомлюється людиною, що спонукає її до 
вчинення певних дій, формує в ньому мотив і мету поведінки.

Отже, інтерес як соціологічна категорія являє собою явище не 
суспільної свідомості суб’єктів, а їхнього суспільного буття. Інтереси 
безпосередньо виражають і становище людей у суспільстві, системі 
громадського виробництва, і зумовлені цим положенням потреби3. 
Таке розуміння інтересу прийнятне і для науки кримінального права, 
зокрема з метою вирішення проблем об’єкта злочину. Тут потрібно 
вказати на той нерозривний зв’язок, який існує між поняттям «інтерес» 
і такою категорією, як «потреба»4.

1  Див., наприклад: Винокуров В. Н. Объект преступления: аспекты понимания, 
способы установления и применения уголовного закона : монография / В. Н. Виноку-
ров. – М. : Юрлитинформ, 2012. – С. 109; Шайкенов Н. А. Правовое обеспечение 
интересов личности / Н. А. Шайкенов ; науч. ред. С. С. Алексеев. ‒ Свердловск : Изд-
во Урал. ун-та, 1990. – С. 10‒19.

2  Радаев В. В. Экономические интересы при социализме / В. В. Радаев. ‒ М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1971. ‒ С. 336; Матузов Н. И. Правовая система и личность / 
Н. И. Матузов. ‒ Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. – С. 121, та ін.

3  Див.: Иванов Ю. А. Интерес и его криминологическое значение / Ю. А. Иванов 
// Вестн. Моск. ун-та. Серия: Право. ‒ 1972. ‒ № 2. ‒ С. 10.

4  Так, у тлумачних словниках визначається, що під потребою звичайно розумі-
ється «1. Необхідність у кому-, чому-небудь, що вимагає задоволення; потребність, 
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Необхідно не лише визначити поняття «потреба», а й встановити 
її співвідношення з поняттям «інтерес». Однак вирішення цього пи-
тання викликає певні складнощі, зумовлені переважно тим, що в лі-
тературі суперечливо трактують як сам зміст поняття «потреба», так 
і його співвідношення з поняттям «інтерес». Одні дослідники вважа-
ють, що ці поняття відображають абсолютно різні по суті явища, 
оскільки мають різні за своєю природою підстави для їх виникнення1. 
Інші ж, навпаки, фактично ототожнюють інтерес із потребою2. 

Так, у літературі наголошується, що інтереси — це соціально де-
терміновані потреби3. Є й інші точки зору з цього питання4. Однак 
більшість дослідників справедливо звертають увагу на об’єктивний 
характер потреби, її безпосередній вплив на формування інтересу, не-
розривний зв’язок із ним і з тими суспільними відносинами, які ви-
ражаються в самому інтересі. 

Потреба ж як соціальне явище завжди урешті-решт детермінована 
рівнем розвитку суспільства, його матеріальним і духовним виробни-
цтвом, суспільною, соціальною діяльністю, а також конкретними іс-
торичними умовами його становлення. Суспільна потреба зумовлю-
ється в основному ставленням різних класів один до одного і їх 
відносним економічним становищем. Саме виробництво є засобом 
задоволення потреб, створює не лише об’єкт, а й суб’єкт потреби5. 
Необхідно погодитись із тим, що тільки виробництво створює спо-
живача, тобто суб’єкта потреби. Отже, соціальні потреби випливають 
з умов суспільного буття людей.

конечність… 2. Те, без чого не можна обійтись; вимоги, які необхідно задовольнити; 
запити» (див.: Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад.: В. Яремен-
ко, О. Сліпушко. ‒ К. : Аконіт, 1998. ‒ Т. 3. ‒ С. 636, 637), а під інтересом ‒ «те, що йде 
на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмсь прагненням, потребам» (див.: Слов-
ник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/
interes. – Заголовок з екрана).

1  Див.: Князев Б. В. О природе интереса как социального явления / Б. В. Князев, 
А. И. Куфтырев, А. С. Фетисов // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, Экономика, филосо-
фия. ‒ 1968. ‒ № 4. ‒ С. 19‒20.

2  Исабеков К. Б. Интерес / К. Б. Исабеков. ‒ Махачкала : Дагкнигоиздат, 1972. ‒ 
С. 12.

3  Айзикович А. С. Важная социологическая проблема / А. С. Айзикович // Вопр. 
философии. ‒ 1965. ‒ № 11. ‒ С. 167.

4  Глиницкий Н. А. Гносеологическое и социальное содержание категории «инте-
рес» : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Глиницкий. ‒ Xарьков, 1971. ‒ С. 16.

5  Глухов П. И. Роль потребностей людей в развитом социалистическом обществе 
/ П. И. Глухов // Науч. коммунизм. ‒ 1978. ‒ № 4. ‒ С. 74.
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У свою чергу те, що об’єктивно необхідно для життя і розвитку 
суспільства, класу, людини, задоволення їхніх життєвих потреб, ста-
новить предмет їх інтересу. З цього випливає, що хоча інтерес не 
зводиться до потреби, він виходить із неї і на ній базується1. Тому 
потреба є первинною щодо інтересу, виступає предметною, вихідною 
основою, яка зумовлює і визначає зміст інтересу. Викладене не лише 
вказує на відмінність між цими соціальними явищами, а й головне, 
виявляє їх близькість, залежність і взаємну зумовленість. Зміст будь-
якого інтересу завжди відповідає змісту потреби, що його зумовила. 
Разом з тим об’єктивність такої потреби підтверджує правильність 
висновку про об’єктивний характер будь-якого соціального інтересу.

Розглядаючи питання про зміст і співвідношення цих понять, необ-
хідно погодитися з науковцями в тому, що, якщо потреба виражає 
відносини соціальної необхідності, інтерес відбиває саме ті відносини, 
в межах яких реалізується ця потреба2. Таким чином, не потреба, а саме 
інтерес є найбільш точним відображенням існуючих суспільних від-
носин.

Зауважимо, що наведені положення повною мірою поширюються 
лише на соціальні, зумовлені суспільним життям потреби та інтереси. 
На цьому необхідно наголосити, оскільки інші потреби (наприклад, 
фізіологічні) не породжують соціальних інтересів. 

Викладене підтверджує, що соціальні потреби і відповідні їм інте-
реси породжені умовами життя суспільства, певними суспільними 
відносинами. Звідси випливає важливий висновок, що соціальний 
інтерес — результат, «продукт» діяльності суспільних відносин. Отже, 
інтерес — це не самі відносини і навіть не їх структурний елемент. 
Інтерес — це самостійно існуючий поряд із суспільними відносинами 
і врешті-решт породжений ними соціальний феномен.

Визнання об’єктивності інтересів і визначення процесу їх утворен-
ня дозволяють правильно вирішити проблему їх співвідношення із 
суспільними відносинами та на основі цього встановити, чи можна 
визнати ті чи інші інтереси об’єктом злочину. 

Ці питання докладно були розглянуті в науковій літературі, особ-
ливо при аналізі економічних відносин. Так, визнаючи об’єктивність 

1  Лавриненко В. Н. Интерес как категория исторического материализма / 
В. Н. Лавриненко // Вестн. Моск. ун-та. Серия 8, Экономика, философия. ‒ 1964. – 
№ 1. – С. 34, та ін.

2  Там само. – С. 32.
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економічних інтересів і механізм їх утворення, обґрунтовується  
висновок, що економічні інтереси є формою виразу економічних 
відносин. Економічні відносини кожного даного суспільства виявля-
ються насамперед як інтереси. Соціальні інтереси є виразниками 
об’єк тивних інтересів людей як соціуму (класів, груп) до умов його 
(їх) існування.

Інтереси є продуктом функціонування суспільних відносин, бо 
тільки останні створюють, формують соціальні інтереси. Однак було 
б неправильним розглядати інтереси як вторинне явище, що існує 
самостійно і разом із суспільними відносинами. Науковцями, які ана-
лізували зміст економічних інтересів, справедливо зауважується, що 
економічні інтереси — продукт системи економічних відносин і разом 
з тим внутрішньо притаманна їм форма їх буття, первинна форма їх 
прояву1.

Властивість соціальних інтересів бути виразом суспільних відносин 
привела деяких дослідників до не зовсім точного висновку, що сус-
пільні відносини й інтерес співвідносяться між собою як філософські 
категорії «сутність» і «явище», де суспільні відносини (сутність) зна-
ходять своє конкретне буття в тому чи іншому інтересі (явищі)2.

Але ці філософські категорії, як відомо, віддзеркалюють загальні 
необхідні сторони всіх процесів і об’єктів у світі. Причому якщо сут-
ність є сукупністю глибинних зв’язків, відносин і внутрішніх законів, 
то явище — це зовнішні сторони дійсності, які виступають лише фор-
мою прояву самої сутності3. 

Тому явище не лише лежить на поверхні, а й легко виявляється 
і пізнається. Втім соціальні інтереси — не «явище» стосовно самих 
суспільних відносин, бо вони висвітлюють його глибинні сторони і, 
крім того, інтерес може бути пізнаний лише шляхом проникнення 
в його сутність.

У філософській літературі переконливо доведено, що інтереси не 
просто виражають зовнішні ознаки, а характеризують сутність сус-
пільного і економічного ладу4. Саме розуміння інтересу як такої філо-

1  Каманкин В. П. Экономические интересы развитого социалистического обще-
ства / В. П. Каманкин. – М. : Мысль, 1978. – С. 21. 

2  Каиржанов Е. К. Интересы трудящихся и уголовный закон / Е. К. Каиржанов. ‒ 
Алма-Ата : Изд-во АГИ, 1973. ‒ С. 51. 

3  Философский словарь. ‒ М. : Политиздат, 1975. ‒ С. 402, 403.
4  Маркс К. Сочинения : в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. ‒ 2-е изд. ‒ Т. 21. ‒ С. 308.
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софської категорії, котра не лише пов’язана, а й завжди виражає гли-
бинну, докорінну сутність усяких суспільних відносин, і є тією 
вихідною методологічною основою, яка дає змогу правильно оцінити 
значення інтересу для визначення об’єкта злочину. Цим інтерес прин-
ципово відрізняється від усіх інших категорій, що відбивають лише 
окремі сторони, властивості суспільних відносин. Така роль інтересу 
виділяє його із системи категорій, що характеризують суспільні від-
носини. 

Тому слід погодитися із дослідниками, які, аналізуючи зміст еко-
номічних інтересів, зазначають, що саме економічні інтереси з най-
більшою точністю відображають сутність виробничих відносин. Особ-
ливість інтересу порівняно з іншими категоріями, що виражають зовні 
суспільні відносини, полягає в тому, що він «проникає» в усі форми 
і зв’язки, що утворюють у цілому це явище. Специфічність інтересу 
виявляється в тому, що він виражає не просто окрему сторону еконо-
мічних відносин як категорії цієї системи, а її рушійну силу, яка, при-
родно, повинна бути притаманна і кожній окремій її стороні1.

Разом з тим суспільні відносини, як і будь-яке інше явище, не іс-
нують поза формами їх прояву2. Тому у випадку, коли ті чи інші сус-
пільні відносини не «лежать на поверхні» і сховані від безпосередньо-
го сприйняття, соціальні інтереси виступають як своєрідна форма 
буття самих суспільних відносин.

Таким чином, перш за все необхідно відзначити, що інтерес — це 
об’єктивно існуючий соціальний феномен, поява якого зумовлена 
функціонуванням суспільних відносин. Тому інтерес — не складник 
(основа, «ядро» і т. д.) структури суспільних відносин, а певною мірою 
самостійне явище. Однак при цьому не можна повністю відривати 
інтерес від суспільних відносин. Він є не лише продуктом суспільних 
відносин, а й справляє на них зворотний вплив. Як влучно зазначено 
вченими, саме інтерес здатний об’єднувати членів громадянського 
суспільства. 

Інтерес і суспільні відносини — нерозривні. Інтерес проникає 
у всі глибинні зв’язки, що утворюють ці відносини, на всіх рівнях їх 

1  Радаев В. В. Экономические интересы при социализме / В. В. Радаев. ‒ М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1971. ‒ С. 115.

2  Черняк В. К. Структура экономического развития / В. К. Черняк. ‒ Киев : Наук. 
думка, 1981. ‒ С. 105.
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функціонування. З огляду на це інтерес несе на собі відбиток відпо-
відних суспільних відносин і не тільки є найбільш точним виразником 
зов нішніх ознак суспільних відносин, а й найбільш повно передає 
його внутрішню, змістовну сторону. Крім того, інтерес, як правило, 
не прихований, а «лежить на поверхні», доступний для безпосеред-
нього сприйняття і дослідження. У свою чергу, вивчення інтересу 
дозволяє з’ясувати і визначити сутність відповідних йому суспільних 
відносин, які в більшості випадків не «лежать на поверхні», а при-
ховані від безпосереднього сприйняття. Так, економічні відносини 
завжди приховані від безпосереднього сприйняття, тому пізнати їх 
дійсну сутність, визначити їх зміст можна лише шляхом вивчення 
зумовлених ними відповідних економічних інтересів. Наведений  
висновок заснований на вже згадуваному положенні про те, що еко-
номічні відносини кожного суспільства виявляються насамперед як 
інтереси. Сформульована теза дає підставу стверджувати, що з’ясу-
вання інтересу дозволяє розкрити дійсний зміст відповідних йому 
суспільних відносин1. 

Тому необхідність використання інтересу для визначення об’єкта 
конкретного злочину виникає не у всіх випадках, а тільки тоді, коли 
як об’єкт законодавцем визначені ті суспільні відносини, які за сво-
єю природою приховані від безпосереднього сприйняття. Отже, 
вказівка на такі суспільні відносини, як об’єкт того чи іншого зло-
чину, ускладнює її використання для потреб не лише практики, а й 
теорії кри мінального права. Інтереси завжди більш доступні для 
дослідження саме тому, що вони мають зовнішній прояв, виступають 
своєрідним індикатором2, що дозволяє в більш зручній формі пізна-
ти ті суспільні відносини, які стоять за ними і приховані від безпо-
середнього сприйняття. Адже пізнати такий об’єкт без попереднього 

1  Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / 
В. Я. Таций. – Харьков : Высш. шк., 1988. ‒ С. 76; Тацій В. Я. Об’єкт і предмет зло-
чину в кримінальному праві / В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2016. – С. 129. Аналогічна 
позиція й у В. М. Винокурова, який зазначає, що інтереси виступають способом вста-
новлення суспільних відносин (докладніше див.: Винокуров В. Н. Объект преступле-
ния: аспекты понимания, способы установления и применения уголовного закона : 
монография / В. Н. Винокуров. – М. : Юрлитинформ, 2012. ‒ С. 114).

2  Індикатор ‒ це прилад (пристрій), який використовується для відображення 
процесу або об’єкта у формі, найбільш зручній для безпосереднього сприйняття лю-
диною (див.: Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 
3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1984. ‒ С. 495).
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дослідження відповідного інтересу неможливо. Тільки визначивши 
сам інтерес, з’ясувавши його зміст, ми пізнаємо і те суспільне від-
ношення, яке немов стоїть за інтересом і в ньому дістає найбільш 
точне відбиття.

Саме в цих випадках (наприклад, для визначення об’єкта госпо-
дарських злочинів) видається виправданим і доцільним встановлю-
вати об’єкт злочину за допомогою вказівки на інтереси таких, що 
відповідають їм, суспільних відносин. Запропоноване вирішення 
питання дає можливість з’ясувати і зміст самих суспільних відносин 
шляхом аналізу його відображення в соціальному інтересі. Тому ви-
значення об’єкта таких злочинів через інтерес значно полегшує його 
виявлення і пізнання, а також сприяє його використанню в право-
застосовній і правотворчій практиці (наприклад, для визначення 
ступеня суспільної небезпечності злочину, меж дії кримінального 
закону, відмежування відповідного злочину від суміжних суспільно 
небезпечних діянь та ін.). 

Крім того, визначення об’єкта злочину в розглянутих випадках за 
допомогою вказівки на відповідні інтереси дозволяє пізнати суспільні 
відносини, які стоять за відповідними інтересами. Як уже зазначалось, 
пізнати сутність відносин можна лише в результаті всебічного аналізу 
інтересів, які «лежать на поверхні», і тому доступних для безпосеред-
нього вивчення. Визначення об’єкта таких злочинів через інтерес є 
найбільш правильним і точним по суті, бо тільки інтерес наділений 
можливістю настільки повно і всебічно відображати зовні відповідне 
суспільне відношення. 

Разом з тим при цьому не слід забувати про умовність такого ви-
рішення питання. Якщо об’єкт і визначається за допомогою вказівки 
на відповідний інтерес, то тим самим суспільні відносини як об’єкт 
злочину не підміняються інтересом. Об’єктом будь-якого злочину (як 
загальним, так і родовим або безпосереднім) є охоронювані криміналь-
ним законом суспільні відносини. Коли ми вказуємо на інтерес як 
об’єкт відповідного злочину, то одночасно маємо на увазі і охороню-
вані кримінальним законом «невидимі суспільні відносини», які стоять 
за відповідними інтересами. 

Отже, практична значущість запропонованого вирішення питання 
полягає в тому, що воно дозволяє встановити невидимий об’єкт, ви-
вчити його і використовувати отримані знання в практичній діяльності.
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Виходячи з наведеного, можна визначити, що:
− інтерес і суспільні відносини — нерозривні; інтерес несе на собі 

відбиток відповідних суспільних відносин і не лише є найбільш точним 
виразником зовнішніх ознак суспільних відносин, а й найбільш повно 
передає його внутрішню, змістовну сторону;

− при визначенні об’єкта злочину з використанням категорії «ін-
терес», то тим самим не підміняємо суспільні відносини як об’єкт 
злочину інтересом. Об’єктом будь-якого злочину (як загальним, так 
і родовим або безпосереднім) є охоронювані кримінальним законом 
найважливіші суспільні відносини. При цьому маємо на увазі і ті узя-
ті під охорону кримінального закону «невидимі суспільні відносини», 
які стоять за відповідними інтересами;

− визначення об’єкта злочину за допомогою вказівки на відповід-
ні інтереси дозволяє пізнати суспільні відносини, які стоять за відпо-
відними інтересами;

− інтересами держави є те, що об’єднує людей у державно-право-
ву форму устрою їх життєдіяльності.

2.2. Система злочинів проти основ 
національної безпеки України:  
стан та перспективи удосконалення 
кримінальної відповідальності

Найбільш ефективними для правового регулювання суспільних 
процесів у певній сфері суспільного і державного життя є норми, які 
в законодавстві у своїй сукупності становлять певну систему1. Такий 
системний підхід при побудові структури та змісту Особливої частини 
кримінального законодавства підтримувався науковцями протягом уже 
декількох століть2. Цей досвід підтверджує свою ефективність і в су-

1  Визначення певної сукупності системою здійснюємо залежно від фіксації рівня 
аналізу. У розглядуваному випадку таким рівнем визначаємо розд. І Особливої части-
ни КК та відповідні соціально-правові явища антисоціального характеру, визнані за-
конодавцем злочинами, з фіксацією їх ознак у відповідних нормах цього розділу.

2  Як зазначають дослідники, принцип системності, якщо його характеризувати 
в загальному вигляді, означає, що явище об’єктивної дійсності, яке розглядається 
з позиції закономірностей системного цілого і взаємодії його складових частин, ство-
рює особливу призму чи особливий вимір реальності. Докладніше про поняття сис-
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часний період розвитку кримінального права для забезпечення кримі-
нально-правової охорони основ національної безпеки України1.

Поняття «система злочинів проти основ національної безпеки 
України» знаходиться у тісному взаємозв’язку з поняттям «національ-
на безпека як система». Перше з наведених понять означає найбільш 
ефективні кримінально-правові засоби охорони основ національної 
безпеки шляхом визнання злочинами діянь, що посягають та такі осно-
ви. Разом з тим друге поняття — «національна безпека як система» — 
є складним цілим і має цілком визначену структуру2, до якої перш за 
все входять три сфери: оборонна (курсив наш. — В. Т.) — забезпечен-
ня суверенітету, територіальної недоторканності та політичної неза-
лежності; економічний розвиток (курсив наш. — В. Т.) — забезпечен-
ня добробуту, стійкого господарського зростання та технологічного 
прогресу, раціональної участі в міжнародному розподілі праці;  
стійкість базових характеристик суспільного устрою (курсив наш. — 
В. Т.) — захист конституційного ладу, корекція визначених ним про-
цедур упорядкування змін, що відбуваються, забезпечення право-
наступності влади, а також соціальної політики в цілому3. Отже, 
національна безпека як система характеризується передусім станом 
захищеності найважливіших національних інтересів, що забезпечують 

теми та сутності системного підходу в дослідженнях див.: Афанасьев В. Г. Научное 
управление обществом: Опыт системного исследования / В. Г. Афанасьев. ‒ М. : По-
литиздат, 1968. ‒ С. 384; Його ж. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. ‒ М. : 
Изд-во полит. лит., 1980. ‒ С. 368; Блауберг И. В. Становление и сущность системно-
го подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. ‒ М. : Наука, 1973. ‒ С. 270; Лопатников Л. И. 
Экономико-математический словарь / Л. И. Лопатников. – М. : Наука, 1987. – С. 153, 
154; Панов М. І. Системний підхід у кримінальному праві та проблеми удосконален-
ня кримінального законодавства / М. І. Панов / Право України. ‒ 2012. ‒ № 6. – 
С. 227‒241; Садовский В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Садовский. ‒ М. : 
Наука, 1974; Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю. И. Чер-
няк. ‒ М. : Экономика, 1975, та ін.

1   Застосування системного підходу при аналізі систем національної безпеки, її 
складових елементів (сил, органів, засобів) дозволяє підвищити об’єктивність науко-
вого знання і, таким чином, визначити найбільш ефективні шляхи управління об’єктом 
(див.: Нижняк Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тен-
денції розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижняк, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус ; за заг. ред. 
П. В. Мельника, Н. Р. Нижняк. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2010. – С. 19).

2  Манилов В. Л. Исследование проблем национальной безопасности: вопросы 
методологии / В. Л. Манилов // Воен. мысль. – 1995. – № 5. – С. 9–18.

3  Нижняк Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тен-
денції розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижняк, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус ; за заг. ред. 
П. В. Мельника, Н. Р. Нижняк. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2010. – С. 25, 26.
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існування та розвиток України як незалежної держави, шляхом забез-
печення її суверенітету, територіальної недоторканності, політичної 
незалежності, захисту конституційного ладу та діяльності органів 
державної влади, визначених Конституцією України. Це і становить, 
як уже зазначалося, основи національної безпеки нашої країни як 
ключового, визначального елемента, фундаменту національної без-
пеки як системи.

Система злочинів проти основ національної безпеки охоплює вну-
трішні й зовнішні загрози у вигляді злочинних посягань на такі осно-
ви, які охороняються кримінальним законодавством. Це одна з форм 
кримінально-правової охорони національної безпеки, що одночасно 
виступає однією з правових форм її забезпечення.

Отже, система злочинів проти основ національної безпеки України, 
передбачених національним кримінальним законодавством, є склад-
ником (елементом) такої форми реалізації державної політики, як за-
безпечення національної безпеки. Останнє дослідники також розгля-
дають як системне утворення. Така система в юридичній літературі 
визнається організованою державою на підставі національного зако-
нодавства, тісно пов’язаною з міжнародними системами безпеки вза-
ємодіючою сукупністю суб’єктів: державних органів, громадських 
організацій, посадових осіб і громадян, об’єднаних цілями і завдання-
ми цього захисту та просування національних інтересів, що здійсню-
ють відповідну діяльність у межах законодавства України1. 

Система злочинів проти основ національної безпеки України з по-
зиції виконання нею охоронної функції (разом зі встановленою в КК 
України кримінальною відповідальністю за вчинення цих злочинів, 
звільненням від кримінальної відповідальності за наявності певних 
умов) є складником загальної державної системи забезпечення націо-
нальної безпеки нашої країни. Вона має відповідати принципам остан-
ньої та міжнародним стандартам. 

Зазначимо, що питання про досконалість структури та змісту роз-
глядуваного розділу є предметом наукової дискусії2. Так, науковці 

1  Нижняк Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тен-
денції розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижняк, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус ; за заг. ред. 
П. В. Мельника, Н. Р. Нижняк. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2010. – С. 13.

2  Розгляд зазначеної проблеми здійснюємо шляхом застосування насамперед 
таких критеріїв оцінювання КК України, як: а) рівень наукової обґрунтованості форми 
і змісту КК України, його норм (змістовно-юридичний критерій); б) адекватність від-
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вказують, що «в Особливій частині чинного КК України, порівняно 
з КК 1960 р. дещо штучно розділені злочини проти основ національ-
ної безпеки України (розд. I) і злочини у сфері охорони державної 
таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення при-
зову і мобілізації (розд. ХIV)». Такий висновок, на їхню думку, ви-
пливає з аналізу положень Закону України «Про основи національної 
безпеки України» (ст. 7 і ст. 8). Дослідники визнають за потрібне 
об’єднати злочини із зазначених розділів. Із такою пропозицією 
важко погодитися у зв’язку з її недостатньою обґрунтованістю. Так, 
якщо запровадити такий підхід, то у своїй сукупності це вже будуть 
не злочини проти основ національної безпеки України, а проти на-
ціональної безпеки України. З цього приводу виникає логічне питан-
ня, чому тоді не приєднати до них злочини проти довкілля (розд. VIII)? 
Багато вчених визнають екологічну безпеку їх родовим об’єктом. Як 
відомо, екологічну безпеку також розглядають як різновид націо-
нальної. 

Науковцями висловлюється й інша пропозиція — перемістити 
в розд. І Особливої частини КК України злочини, передбачені ст. 258 
(«Терористичний акт»), 2581 («Втягнення у вчинення терористичного 
акту»), 2582 («Публічні заклики до вчинення терористичного акту»), 
2583 («Створення терористичної групи чи терористичної організації»), 
2584 («Сприяння вчиненню терористичного акту») з визначенням їх 
родовим об’єктом основи національної безпеки України1. На підтрим-
ку таких поглядів їх автори наводять відповідні міркування інших 
фахівців (В. Ф. Антипенка, В. Б. Романюка, В. П. Журавльова, В. В. Ко-
валенко, В. А. Ліпкан)2.

биття об’єктивних закономірностей, соціально-економічних процесів і соціальних 
інтересів (соціально-правовий, соціально-економічний і політико-соціальний критерії); 
в) внутрішня й зовнішня графічна визначеність КК України (юридичний критерій щодо 
форми); г) відповідність загальномовним (загальнолінгвістичним, термінологічним, 
морфологічним і синтаксичним) правилам (техніко-юридичний критерій); д) синхро-
нізація зовнішня (норм КК України із нормами Конституції України та інших галузей 
права), а також е) син хронізація внутрішня (норм КК України між собою) (змістовно-
юридичний та техніко-юридичний критерії).

1  Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, 
О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реаль-
ність», 2014. – С. 32.

2  Там само.
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Так, В. Ф. Антипенко зазначає, що громадська безпека не може бути 
основним об’єктом тероризму, бо залякування при тероризмі виступає 
не самоціллю, а засобом досягнення мети впливу на основ ний об’єкт. 
Основним об’єктом тероризму, на думку дослідника, є національні та 
наднаціональні інститути, зазіхаючи на які, винна особа досягає чи 
прагне досягти головної мети, порушити їх недоторканність1.

В. Б. Романюк, В. П. Журавльов, В. В. Коваленко аналогічно ви-
знають родовий об’єкт терористичного акту, обґрунтовуючи це тим, 
що тероризм пов’язаний із репресивною, жорсткою формою боротьби 
з політичними і класовими противниками насильницькими методами 
залякування2. На більш широкий за змістом родовий об’єкт терориз-
му — національну безпеку України – вказує В. А. Ліпкан, який наголо-
шує, що тероризм є дестабілізуючим чинником3.

Припущення щодо можливості визнання основ національної без-
пеки України основним безпосереднім об’єктом терористичних зло-
чинів зробили й інші вчені. Їхня думка також сприймається в юридич-
ній літературі як підтвердження доцільності розміщення цих злочинів 
у розд. І Особливої частини КК України4.

Наведені позиції стосовно визначення родового та основного без-
посереднього об’єктів терористичних злочинів, розташованих у роз-
ділі «Злочини проти громадської безпеки» чинного КК України, до-
цільно розглядати у площині співвідношення національної безпеки 
і громадської безпеки. 

Національна безпека як система складається з трьох підсистем, які 
є діалектично взаємопов’язаними, взаємопроникними, а саме: націо-

1  Антипенко В. Ф. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення) / 
В. Ф. Ан типенко // Право України. – 1999. – № 2. – С. 93.

2  Журавльов В. П. Кримінально-правове визначення тероризму / В. П. Журавльов, 
Б. В. Романюк // Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби / В. П. Жу-
равльов, Б. В. Романюк, В. В. Коваленко та ін. ; за ред. Я. Ю. Кондратьєва та Б. В. Ро-
манюка. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2003. – С. 24‒35; Романюк Б. Щодо 
кримінально-правового визначення поняття тероризму / Б. Романюк, В. Коваленко // 
Право України. – 2001. – № 6. – С. 71–75.

3  Ліпкан В. А. Тероризм і національна безпека України / В. А. Ліпкан. – К. : Знан-
ня, 2010. – С. 168.

4  Докладніше див.: Проблеми систематизації та комплексного розвитку антите-
рористичного законодавства України : монографія / В. С. Зеленецький, В. П. Ємелья-
нов, В. Я. Настюк та ін. ; за заг. ред. В. С. Зеленецького та В. П. Ємельянова. – Х. : 
Право, 2008. – С. 79.
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нальна безпека людини, суспільства, держави1. У цьому ракурсі гро-
мадська безпека є складником національної безпеки.

Що стосується терористичних злочинів, то вони можуть бути і не 
спрямовані на основи національної безпеки України у випадку, якщо, 
наприклад, шляхом вибухів зі створенням небезпеки для життя багатьох 
осіб терорист намагається привернути увагу до своїх релігійних погля-
дів або створюється терористична група з метою впливу на прийняття 
рішення юридичною особою (приміром, щоб остання відмовилася від 
майнових прав на певний об’єкт). У наведених випадках відсутнє по-
сягання на основи національної безпеки. Особливістю різновидів зло-
чинів, об’єднаних у розд. І Особливої частини чинного КК України, є 
те, що вони посягають на основи державності (перш за все, територію 
як обов’язкову рису держави, державну владу, суверенітет). Приєднан-
ня до них низки інших злочинів, розташованих в інших розділах Особ-
ливої частини КК України, є недоцільним у зв’язку зі зміною (розши-
ренням) родового об’єкта. Це вже буде інша систематизація Особливої 
частини, аніж зараз. Її запровадження потребує системного та комплекс-
ного підходу з належним рівнем наукової обґрунтованості.

Злочини проти основ національної безпеки України — це перед-
бачені вітчизняним законодавством про кримінальну відповідальність 
умисні суспільно небезпечні діяння, що посягають на Україну як суве-
ренну, незалежну, демократичну, соціальну і правову державу2.

1  Див.: Нижняк Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан 
і тенденції розвитку) : навч. посіб. / Н. Р. Нижняк, Г. П. Ситник, В. Т. Білоус ; за заг. 
ред. П. В. Мельника, Н. Р. Нижняк. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2010. – С. 28.

2   Науковці надають і більш широке визначення поняття «злочини проти основ 
національної безпеки». Див., приміром: Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність 
за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : моно-
графія / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : 
ТОВ «Віртуал. реальність», 2014. – С. 125. У цій роботі зазначено, що «злочином 
проти основ національної безпеки є передбачений чинним кримінальним законом 
України суспільно небезпечний вчинок (дія чи бездіяльність), учинений із прямим 
умислом осудною або обмежено осудною фізичною особою, котра досягла віку 
кримінальної відповідальності; який посягає на конституційний, суспільний і дер-
жавний лад України, її політичну, економічну систему, суверенітет, територіальну 
цілісність і недоторканність, обороноздатність, державну, економічну чи інфор- 
маційну безпеку за наявності в суб’єкта реальної можливості вільного вибору за-
конослухняної поведінки». Щодо наведеної позиції, то викликає сумнів доцільність 
віднесення до об’єкта злочинів проти основ національної безпеки України поряд 
з кон ституційним ладом ще і суспільного ладу, а також застосування терміна «вчинок» 
замість «діяння». При цьому підкреслюємо, що дослідники мають право пропонувати 
своє бачення вирішення тих чи інших питань.
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До їх числа законодавець відносить: дії, спрямовані на насильниць-
ку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення дер-
жавної влади (ст. 109 КК України); посягання на територіальну ціліс-
ність і недоторканність України (ст. 110 КК України); фінансування 
дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конститу-
ційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій 
або державного кордону України (ст. 1102 КК України); державну 
зраду (ст. 111 КК України); посягання на життя державного чи гро-
мадського діяча (ст. 112 КК України); диверсію (ст. 113 КК України); 
шпигунство (ст. 114 КК України); перешкоджання законній діяльнос-
ті Збройних Сил України та інших військових формувань (ст. 1141 КК 
України).

Висока небезпека цих злочинів виражається в їх об’єктивних 
і суб’єктивних ознаках. З об’єктивної сторони злочини проти основ 
національної безпеки України вчинюються, як правило, шляхом ак-
тивної поведінки — дії (статті 109‒1141 КК України)1. При цьому за-
конодавець конструює більшість із них як злочини з формальним 
складом, тому їх вважають закінченими з моменту вчинення самого 
діяння, незалежно від настання фактичної шкоди основам національної 
безпеки України (наприклад, державна зрада, шпигунство). Деякі з цих 
злочинів конструюються як усічені склади — момент їх закінчення 
переноситься на такі дії, що становлять попередні стадії вчинення 
злочину — готування чи замах. Так, наприклад, змова про вчинення 
злочину, передбаченого статтями 109, 110 КК України (готування), 
розглядається як закінчений злочин; посягання на життя державного 
чи громадського діяча, відповідно до ст. 112 КК України вважається 
закінченим фактично з моменту замаху на вбивство.

Щодо специфіки суб’єктивних ознак таких злочинів, то всі вони 
здійснюються умисно i, як правило, з прямим умислом, за якого особа 
бажає заподіяти шкоду основам національної безпеки України. Харак-
терною є i мета — заподіяння шкоди цьому об’єкту: особа діє з метою 
зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної 

1  Питання про вчинення окремих злочинів проти основ національної безпеки 
України при бездіяльності викликає дискусію серед науковців та правозастосувачів 
(див., наприклад: Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти 
основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бан-
тишев, О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. 
реальність», 2014. – С. 120, 121).
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влади, заподіяння шкоди суверенітету, обороноздатності України, 
зміни її території та ін.

З урахуванням мети та напрямів монографічного дослідження та 
обсягу цієї роботи розглянемо деякі аспекти кримінальної відповідаль-
ності за злочини проти основ національної безпеки України, висвіт-
люючи питання, що викликають дискусію в науковому колі або ство-
рюють труднощі у правозастосуванні. 

Правовою підставою криміналізації дій, спрямованих на насиль-
ницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення 
державної влади (ст. 109 КК України), є ст. 5 Конституції України, 
відповідно до якої право визначати i змінювати конституційний лад 
в Україні належить виключно народові i ніхто не може узурпувати 
державну владу. 

Зазначимо, що науковці по-різному визначають безпосеред- 
ній об’єкт цього злочину. Так, В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, 
Д. О. Олєйніков визнають ним «конституційні основи реалізації дер-
жавної влади, єдиним джерелом якої є народ, конституційні основи 
державного формування та існування основних засад конституційно-
го ладу України»1, О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара — «основні інтере-
си народу України у сфері забезпечення політичної безпеки України, 
недоторканності її конституційного ладу й державної влади, закріпле-
них у Конституції України»2.

На нашу думку, безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого 
ст. 109 КК України, є суспільні відносини, що забезпечують функціо-
нування конституційного ладу i державної влади в країні.

У законодавстві відсутнє визначення поняття «конституційний 
лад», що призводить до різних тверджень науковців, зокрема фахівців 
у галузі кримінального права щодо його змістового наповнення. Так, 
при визначенні безпосереднього об’єкта розглядуваного злочину до-
слідники складовими конституційного ладу визнають «встановлені 
Конституцією України основні засади життєдіяльності суспільства, 

1   Див.: Сичевський В. В. Науково-практичний коментар до розділу 1 Особливої 
частини Кримінального кодексу України (злочини проти основ національної безпеки 
України) / В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков. – Х. : Право, 2016. – С. 8.

2   Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, 
О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реаль-
ність», 2014. – С. 219, 220.
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держави і людини в Україні»1, «повновладдя народу, суспільний і дер-
жавний устрій, рівність націй і народностей, права і свободи громадян»2, 
«державний суверенітет та форми держави»3 тощо.

Конституційний лад — це устрій держави i суспільства, а також їх 
iнститутiв вiдповiдно до конституцiйно-правових норм. Це цiлiсна 
система основних соцiально-правових вiдносин, що визначають фор-
ми i способи функцiонування держави як єдиного державно-право-
вого організму. Нормальне функціонування конституційного ладу 
дозволяє реалізувати прагнення суспільства до справедливого i ста-
більного соціального порядку на основі поєднання iндивiдуальних 
i суспiльних iнтересiв. Як зазначено в рішенні Конституційного Суду 
України від 5 жовтня 2005 р., «тільки народ має право безпосередньо 
шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад 
в Україні, який закріплюється Конституцією, а також змінювати кон-
ституційний лад внесенням змін до Основного Закону в порядку, 
установленому розділом ХІІІ»4.

У юридичній літературі відсутня єдність позицій щодо форм 
об’єктивної сторони злочину, передбаченого в ст. 109 КК України. 
Так, наприклад, І. В. Діордіца пише про п’ять форм5, О. Ф. Бантишев — 
про сім6, а В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков та інші 
вчені визнають чотири форми7.

1  Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 
2001 года / под ред. Н. И. Хавронюка, Н. И. Мельника. – Киев : Каннон, А. С. К., 
2002. – С. 260; Кримінальне право (Особлива частина) : підручник : у 2 т. / за ред. 
О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. ‒ Луганськ : Елтон-2, 2012. – Т. 1. – С. 53.

2  Мошняга Л. В. Зміст об’єкта злочину, передбаченого статтею 109 Кримінального 
кодексу України / Л. В. Мошняга // Бюл. М-ва юстиції України. ‒ 2013. ‒ № 5. ‒ С. 113.

3  Ліпкан В. А. Національна безпека України: кримінально-правова охорона : навч. 
посіб. / В. А. Ліпкан, І. В. Діордіца. ‒ К. : КНТ, 2007. ‒ С. 134.

4  Рішення Конституційного Суду України (справа про здійснення народом влади) 
від 05.10.2005 № 6-рп/2005 [Електронний ресурс] / Офіц. сайт Верхов. Ради України. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua//laws/show/v006p710-05/conv. – Заголовок 
з екрана.

5  Діордіца І. В. Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на на-
сильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної 
влади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. В. Діордіца. – К. : Київ. міжнар. ун-т, 
2008. – С. 168–169.

6  Бантышев А. Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления 
против государства (основы квалификации) : монография / А. Ф. Бантышев. – Киев : 
Изд-во НА СБУ, 2000. – С. 58.

7  Сичевський В. В. Науково-практичний коментар до розділу 1 Особливої части-
ни Кримінального кодексу України (злочини проти основ національної безпеки Укра-
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Відповідно до останнього підходу об’єктивна сторона злочину, 
передбаченого ст. 109 КК України, виражається в таких формах: 1) дії, 
спрямованi на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу 
або на захоплення державної влади; 2) змова про вчинення таких дiй; 
3) публiчнi заклики до насильницької змiни чи повалення консти-
туцiйного ладу або до захоплення державної влади; 4) розповсюджен-
ня матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй.

Загальною ознакою всіх цих дій є їх спрямованість саме на насиль-
ницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, тобто із застосуванням фізичного чи психічного 
насильства до представників державної влади, осіб, що виконують 
функцію охорони конституційного ладу і державної влади, до інших 
осіб, які перешкоджають здійсненню цих дій. Обраний суб’єктом зло-
чинний шлях не може відповідати Конституції України та іншим за-
конодавчим актам.

Різні думки висловлюють у літературі стосовно насильницької 
(курсив наш. — В. Т.) зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади. Так, В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, 
Д. О. Олєйніков заявляють, що у ст. 109 КК України термін «насиль-
ницька» стосується лише зміни конституційного ладу. Цей термін, на 
їхню думку, можна розглядати у двох аспектах: 1) зміна конституцій-
ного ладу України із застосуванням фізичного насильства (зброї, фі-
зичних дій, які супроводжувалися насильством над особою, захоплен-
ням будівель та ін.); 2) зміна конституційного ладу всупереч 
встановленому законом порядку його зміни1. 

Це обмежене тлумачення ознак об’єктивної сторони розглядувано-
го злочину, бо зміна чи повалення конституційного ладу або захоплен-
ня державної влади може здійснюватися шляхом застосування фізич-
ного насильства (шляхом застосування зброї і заподіяння смерті іншим 
особам, нанесення тілесних ушкоджень тощо) або психічного насиль-
ства (шляхом демонстрації зброї, з погрозою обмежити волю особи або 

їни) / В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков. – Х. : Право, 2016. – С. 10; 
Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Бори-
сов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – [5-те вид., 
переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2015. – С. 27.

1  Сичевський В. В. Науково-практичний коментар до розділу 1 Особливої части-
ни Кримінального кодексу України (злочини проти основ національної безпеки України) 
/ В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков. – Х. : Право, 2016. – С. 11, 12.
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розголосити інформацію, яку особа бажає зберегти в таємниці, тощо). 
Підтвердження такого підходу знаходимо в результаті граматичного 
аналізу змісту термінів «зміна», «повалення», «захоплення».

Крім того, дослідники висловлюють думку, що дії, вчинені з метою 
насильницького повалення конституційного ладу, — це насильницьке 
позбавлення влади органів державної влади й державного управління 
шляхом їх насильницького збройного (курсив наш. — В. Т.) захоплен-
ня або погрози застосування такого насильства1. 

Із такою позицією важко погодитися в частині обмеження суспіль-
но небезпечних дій лише збройним захопленням або погрозою засто-
сування такого насильства. Насильницьке повалення конституційного 
ладу може бути здійснено й іншим способом, наприклад, шляхом за-
стосування фізичного або психічного насильства без зброї. 

Змова про вчинення таких дій передбачає умисну угоду двох або 
більше осіб про спільні насильницькі дії, спрямовані на зміну чи по-
валення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 
Проте із таким визначенням погоджуються не всі науковці. Так, у лі-
тературі наголошують на наявності такого способу змови, як таєм-
ність2, при цьому вчені оперують тлумаченням терміна «змова», на-
веденого в словнику3. 

Пояснімо, що визначення в словнику надається в декількох зна-
ченнях: «1. Таємна угода для досягнення якоїсь мети; зговір», також 
вказується: «2. Взаємна домовленість осіб про спільні дії». І в остан-
ньому варіанті тлумачення про таємність не йдеться. Отже, обмежу-
вати змову про вчинення розглядуваних дій лише таємним способом 
є не обґрунтованим, зокрема, шляхом вибіркового граматичного 
аналізу.

Щодо закликів до насильницької зміни чи повалення конституцій-
ного ладу або до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109 КК України), 

1  Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, 
О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реаль-
ність», 2014. ‒ С. 90.

2  Там само. ‒ С. 91. Автори монографії вказують, що «змова про здійснення таких 
дій – це таємна угода двох чи більше осіб, спрямована на здійснення конкретних, ви-
значених планами змовників акцій із метою насильницької зміни конституційного ладу 
України чи насильницького захоплення державної влади». 

3  Див.: Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. – К. : Аконіт, 1999. – 
Т. 2. – С. 159.
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то, як визначає законодавець, вони повинні мати публічний характер, 
тобто проголошуватися відкрито, у присутності інших осіб або бути 
спрямованими на багатьох громадян. Це завжди активний вплив на 
невизначену кількість людей (проголошення на мітингу, демонстрації, 
зборах тощо), який має організуючий характер. 

Так, вироком Світловодського міськрайонного суду Кіровоград-
ської області від 9 лютого 2016 р. гр. К., уродженця м. Світловодська 
Кіровоградської області, раніше не судимого визнано винним у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 КК України, із кваліфікацією 
його дій як умисне розповсюдження матеріалів із закликами до захо-
плення державної влади1.

Суд встановив, що 24 січня 2015 р., точного часу органом досу-
дового розслідування не встановлено, гр. К., діючи з власних ідейних 
переконань, виражаючи невдоволення політичною та економічною 
ситуацією в Україні та невдоволення діями існуючої влади в Україні, 
використовуючи свій стаціонарний комп’ютер, під’єднаний до ме-
режі Інтернет, з метою розповсюдження матеріалів із закликами до 
захоп лення державної влади в Україні, розмістив на власному акка-
унті запис під назвою: «Україно, повстань» з написом: «Додавайтесь 
в нову революційну спільноту Україно, повстань! Коли нас буде  
100 тисяч — ідемо в урядовий квартал і виносимо всю нечисть із 
кабінетів!», у якому, згідно з висновком спеціаліста № 27 від 13 лис-
топада 2015 р., міститься прямий заклик до кожного (хто ознайом-
люється з цим текстом) до насильницької зміни влади та повалення 
конституційного ладу в Україні, тобто вчинити дії, спрямовані на 
захоплення державної влади в Україні, що суперечать положенням 
ст. 5 Конституції України.

У розглядуваних матеріалах суд правильно визнав публічний ха-
рактер закликів до захоплення державної влади. 

На практиці викликає труднощі кваліфікація публічних закликів 
до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із 
закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або до захоплення державної влади з використанням засобів 
масової інформації. Проблема стосується визначення видів засобів 

1  Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/55577144. – Заголовок з екрана.
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масової інформації та віднесення до них інтернет-видань (електрон-
них видань). 

Щодо цього питання, то слід звернутися до ч. 2 ст. 22 Закону Укра-
їни «Про інформацію», де зазначено, що засоби масової інформації — 
засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіо-
візуальної інформації1, тобто законодавець не виокремлює електронні 
видання як різновид засобів масової інформації.

Разом з тим автори одного із підручників визнають засобами ма-
сової інформації не лише друковані, а й аудіовізуальні, а також елек-
тронні2. Інші дослідники також констатують, що під засобами масової 
інформації слід розуміти друковані засоби масової інформації — пе-
ріодичні друковані видання (пресу) — газети, журнали, бюлетені, 
відомості, інформаційні листки тощо і разові видання з визначеним 
тиражем, електронні, а також аудіовізуальні засоби масової інформа-
ції — радіо, телебачення, кіно, аудіо, відео тощо3. 

Стосовно віднесення до засобів масової інформації електронних 
видань, то скористуємось Держспоживстандартом України (ДСТУ 
7157:2010), де вказано, що електронне видання — це електронний до-
кумент, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має ви-
хідні відомості та призначений для розповсюджування в незмінному 
вигляді4. 

Враховуючи наведене визначення, можна стверджувати, що елек-
тронні видання є різновидом засобів масової інформації і їх викорис-
тання при вчиненні дій, передбачених у частинах 1, 2 ст. 109 КК 
України, є обставиною, що обтяжує кримінальну відповідальність.

1  Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.1992  
№ 2657-XII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. – Заголовок 
з екрана.

2  Кримінальне право (Особ лива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, 
Є. О. Письменського. ‒ Луганськ : Елтон-2, 2012. – Т. 1. – С. 55.

3  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. 
М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 
2012. – С. 263.

4  ДСТУ 7157:2010. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mmi.kpi.ua/wp-content/uploads/ 
2 0 1 3 / 11 / % D 0 % 9 4 % D 0 % A 1 % D 0 % A 2 % D 0 % A 3 - 7 1 5 7 - 2 0 1 0 % D 0 % 9 5 % 
D 0 % B B % D 0 % B 5 % D 0 % B A % D 1 % 8 2 % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % D 0 % B D % 
D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0% 
BD%D1%8F.pdf. – Заголовок з екрана.



92

Розділ 2. Питання кримінально-правової охорони основ національної безпеки України

Предметом дискусії є безпосередній об’єкт посягання на терито-
ріальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України), 
який науковці визначають як «безпека держави в політичній та воєнній 
сферах у частині забезпечення суверенітету території, захисту терито-
ріальної цілісності і недоторканності України (недоторканності дер-
жавних кордонів)»1, «основи національної безпеки в політичній та 
економічній сферах, що забезпечують територіальну цілісність та 
недоторканність України»2, «основні інтереси України у сфері забез-
печення її суверенітету над своєю територією і недоторканності її 
державних кордонів»3, «територіальна цілісність і недоторканність 
держави»4. 

Крім того, інші вчені разом з основним безпосереднім об’єктом 
розглядуваного злочину вказують ще і додатковий факультативний 
об’єкт. Так, на їхню думку, основним безпосереднім об’єктом є «на-
ціональна безпека у сфері державної безпеки й у політичній сфері, яка 
полягає у відсутності загрози порушення встановлених Конституцією, 
законами України і міжнародними правовими актами територіальної 
цілісності України та порядку визначення її території», а додатко-
вим — «встановлений порядок виконання представниками влади 
своїх службових повноважень, особисті права та свободи людини 
і громадянина, життя та здоров’я особи, власність тощо»5.

Здається, що для наведених та інших визначень безпосереднього 
об’єкта посягання та територіальну цілісність та недоторканність 
України, оприлюднених дослідниками, характерний різний ступінь 
узагальнення типових властивостей цього об’єкта і його взаємозв’язку 

1  Бантишев О. Ф. Злочини проти основ національної безпеки України / О. Ф. Бан-
тишев, В. С. Картавцев // Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу 
України / за ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка. – К. : Дакор, 2008. – 
С. 254.

2  Сотула О. С. Злочини проти основ національної безпеки України / О. С. Сотула 
// Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини : навч. посіб. / за заг. ред. 
В. М. Стратонова. – К. : Істина, 2007. – С. 184.

3  Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, 
О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реаль-
ність», 2014. – С. 150.

4  Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. – 
К. : Центр учб. л-ри, 2008. – С. 15.

5  Кримінальне право (Особ лива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, 
Є. О. Письменського. ‒ Луганськ : Елтон-2, 2012. – Т. 1. – С. 55.
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із родовим об’єктом злочинів із розд. І Особливої частини КК України, 
щодо якого, як уже зазначалось, дослідники також висловлюють різні 
думки.

Безпосереднім об’єктом розглядуваного злочину вважаємо сус-
пільні відносини щодо забезпечення територіальної цілісності і недо-
торканності України в межах встановлених кордонів. 

Цілісність — це стан території нашої країни, що характеризується 
незмінністю фізичних параметрів (площі, координат, лінії державного 
кордону тощо), простору (суші, вод, надр і повітряного простору)1 
у межах кордонів, встановлених згідно з національним законодавством 
та міжнародними нормами.

Територіальна недоторканність України є невід’ємною складовою 
її самостійності та незалежності. Частина 3 ст. 2 Конституції України 
проголошує, що територія України в межах існуючого кордону є ці-
лісною і недоторканною.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державний кордон Ук-
раїни»2 державний кордон — це лінія і вертикальна поверхня, що 
проходить по цій лінії, які визначають межі території України — суші, 
вод, надр, повітряного простору.

Об’єктивна сторона цього злочину передбачає різні діяння: 1) дії, 
вчинені з метою зміни меж території або державного кордону, пору-
шення порядку, встановленого Конституцією України; 2) публічні 
заклики до вчинення цих дій; 3) розповсюдження матеріалів із закли-
ками до вчинення таких дій. 

Зміст цих діянь є аналогічним діям, передбаченим ст. 109 КК Укра-
їни. Відмінність лише в тому, що ст. 110 КК України не вимагає, щоб 
ці дії мали насильницький характер, а лише вказує, що такі «дії, вчи-
нені… на порушення порядку, встановленого Конституцією Украї-
ни…». У статті 73 Основного Закону України встановлено, що ви-
ключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про 
зміну території України3.

1  Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України : монографія / М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 
2016. – С. 47.

2  Вiдом. Верхов. Ради України. ‒ 1992. ‒ № 2. ‒ Ст. 5. 
3  Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 28.06.1996 

№ 254к/96-ВР. Електрон. версія від 30.06.2016. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/254 %D0 %BA/96-%D0 %B2 %D1 %80/page2. – Заголовок з екрана. 
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Суб’єктивна сторона цього злочину — прямий умисел, що поєд-
наний із спеціальною метою змінити межі території або державного 
кордону України. Причому наявність такої мети є обов’язковою озна-
кою суб’єктивної сторони злочину при кожній її формі. Однак наве-
дену позицію підтримують не всі вчені. Так, у підручнику «Криміналь-
не право (Особлива частина)», виданого за загальною редакцією 
О. О. Дудорова і Є. О. Письменського, зазначено, що наявність мети — 
зміна меж території (державного кордону) України є характерною 
лише для однієї форми злочину, а саме: «дій, вчинених з метою зміни 
меж території або державного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України»1. З таким обмеженим під-
ходом погодитися не можна.

Як відомо, Законом України «Про внесення змін до Кримінально-
го кодексу України» від 8 квітня 2014 р. № 1183-VII визнано злочином 
перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших 
військових формувань (ст. 1141 КК України)2.

У Висновку Головного науково-експертного управління Верховної 
Ради України від 1 квітня 2014 р. висловлено сумнів щодо віднесення 
злочину, передбаченого ст. 1141 КК України (у редакції проекту 
№ 4524-І від 24 березня 2014 р.), до злочинів проти основ національної 
безпеки України (розд. І Особливої частини КК України) і вказано, що 
«об’єктом його посягання буде не національна безпека України як така, 
а законна діяльність Збройних Сил України та інших військових фор-
мувань, до якої відноситься, зокрема, й господарська діяльність (див. 
статтю 14 Закону України “Про Збройні Сили України” та Закон Укра-
їни “Про господарську діяльність у Збройних Силах України”)»3.

Дійсно, об’єктом цього злочину є не національна безпека України 
в цілому, а саме її основи, враховуючи, що йдеться про перешкоджан-
ня законній діяльності військових формувань в особливий період. Такі 
дії заподіюють шкоду обороноздатності нашої країни.

1  Кримінальне право (Особ лива частина) : підручник / за ред. О. О. Дудорова, 
Є. О. Письменського. ‒ Луганськ : Елтон-2, 2012. – Т. 1. – С. 55.

2  Про внесення змін до Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] : 
Закон України від 08.04.2014 № 1183-VII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/1183-18/paran21#n21. – Заголовок з екрана.

3  Проект Закону України про внесення змін до кримінального кодексу України 
(щодо відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України) [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 
=50384. – Заголовок з екрана.
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Безпосередній об’єкт цього злочину визначається суперечливо 
і в інших юридичних джерелах інформації. Так, наприклад, В. Г. Кун-
деус вказує, що ним є «національна безпека України», доповнюючи, 
що «додатковим об’єктом злочину є законна діяльність Збройних Сил 
України та інших військових формувань»1. Погодитися з такою по-
зицією не можна з двох підстав. По-перше, основний безпосередній 
об’єкт цього злочину розглядається занадто широко і за змістом не 
відповідає правилам співвідношення з родовим об’єктом, яким є осно-
ви національної безпеки України. 

По-друге, законна діяльність Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань є одним із принципів діяльності таких формувань 
і складником обороноздатності нашої держави. Останнє, у свою чергу, 
охоплюється поняттям «основи національної безпеки України» як 
основного безпосереднього об’єкта цього злочину. І в цьому випадку 
немає необхідності визначати його ще і додатковим об’єктом. 

Безпосереднім об’єктом перешкоджання законній діяльності 
Збройних Сил України та інших військових формувань є обороноздат-
ність України. Додатковим безпосереднім об’єктом злочину може бути 
життя, здоров’я, власність тощо.

Об’єктивна сторона цього злочину (ч. 1 ст. 1141 КК України) ха-
рактеризується такими обов’язковими ознаками: 1) діянням2, що  
виражається перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил 
України та інших військових формувань та 2) часом вчинення зло-
чину — в особ ливий період.

Законною є така діяльність Збройних Сил України та інших вій-
ськових формувань, яка не суперечить Основному Закону України та 
відповідає іншим законодавчим актам. Так, у Пояснювальній записці 
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 
кодексу України» № 4524-І від 24 березня 2014 р. уточнюється, що 
«Проектом пропонується… доповнити Кримінальний кодекс України 
новою статтею 1141, встановивши відповідальність за перешкоджання 

1  Кундеус В. Г. Правові підстави кримінальної відповідальності за перешкоджан-
ня законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань [Елек-
тронний ресурс] / В. Г. Кундеус. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=887 %3A240914-10&catid=107 %3A5-
1014&Itemid=132&lang=ru. – Заголовок з екрана.

2  Дослідники конкретизують, що це можуть бути як дії, так і бездіяльність (до-
кладніше див.: Там само).
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в особливий період законній діяльності Збройних Сил України та ін-
ших військових формувань, утворених відповідно до закону України».

Є. В. Пилипенко вважає, що доцільно конкретизувати діяння, пе-
редбачене в розглядуваній статті, а саме вказати, що перешкоджання 
здійснюється законній діяльності Збройних Сил України та інших 
військових формувань, яка пов’язана із захистом національної безпеки 
України1. Наведена пропозиція здається некоректною тому, що зв’язок 
«із захистом національної безпеки України» виходить за межі основ-
ного безпосереднього об’єкта — основ національної безпеки України. 
Впровадження пропозиції дослідника приведе лише до ускладнення 
правозастосовчої практики.

Залишається дискусійним тлумачення ознак державної зради (ч. 1 
ст. 111 КК України) при такій її формі, як надання іноземній державі, 
іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні 
підривної діяльності проти України.

Так, О. Ф. Бантишев і О. В. Шамара не обмежують державну зраду 
в цій формі лише активною поведінкою, вказуючи, що злочин може 
бути вчинений і шляхом бездіяльності, коли, приміром, громадянин 
України, котрий є службовою особою, уповноваженою на боротьбу 
з підривною діяльністю противника, вступивши в злочинну змову 
з представником іноземної держави, навмисно, діючи на шкоду суве-
ренітету, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздат-
ності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, не 
вживає заходів для припинення такої діяльності2. Проте далі науковці 
правильно вказують, що вступити в змову з представниками іноземної 
держави шляхом бездіяльності неможливо.

Підривна діяльність в юридичній літературі визначається як різно-
вид боротьби, здійснюваної проти України державами, їх спеціальни-
ми службами, партіями, закордонними антиукраїнськими організаці-
ями, окремими ворожими елементами, що перебувають на території 
України, з метою підриву чи ослаблення конституційного ладу Укра-

1  Пилипенко Є. В. Щодо обґрунтованості криміналізації перешкоджання законній 
діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань / Є. В. Пилипенко 
// Вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія юрид. – 2016. – № 1. – С. 272.

2  Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, 
О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реаль-
ність», 2014. – С. 120, 121.
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їни, завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності й недо-
торканності, обороноздатності, державній, економічній чи інфор- 
маційній безпеці України1. Наведене визначення, на нашу думку,  
потребує уточнення в частині суб’єктів підривної діяльності проти 
України, яким надається допомога громадянином України.

У частині 1 ст. 111 КК України такими суб’єктами є іноземна дер-
жава, іноземна організація або їх представники, тобто законодавець 
вказує на обмежений їх перелік, зокрема, наявність (щодо представ-
ників) зв’язку з іноземною державою або іноземною організацією. 
Тому відносити до них, наприклад, «ворожих елементів, що перебу-
вають на території України» можливо лише при їх належності до іно-
земної держави або іноземної організації чи здійснення ними пред-
ставницьких функцій (такі особи можуть як працювати в іноземних 
організаціях, так і представляти їх без наявності трудових угод (конт-
рактів), якщо, приміром, певна особа є членом іноземної організації 
(партії, іншої громадської організації). 

Розглядуваною формою державної зради охоплюються і випадки, 
коли особа за завданням іноземних держав або їх представників орга-
нізовує (або вчинює) на шкоду Україні будь-який інший злочин проти 
основ національної безпеки України (наприклад, диверсію, посягання 
на життя державного чи громадського діяча) або злочин, передбачений 
в інших розділах Особливої частини КК України (приміром, умисне 
вбивство). У таких випадках відповідальність настає за сукупністю 
злочинів, наприклад, за ч. 1 ст. 111 і ст. 113 КК України або за ч. 1 
ст. 111 і ч. 1 ст. 115 КК України.

Поширеною, практично загальноприйнятою в юридичній літера-
турі є думка про те, що диверсія (ст. 113 КК України) може бути вчи-
нена лише шляхом «активного руйнівного впливу на предмет злочи-
ну», тобто що об’єктивна сторона диверсії полягає в активних діях 
суб’єкта злочину. Це твердження, власне, базується на ст. 113 КК 
України та на результатах вивчення судової практики 2. 

Разом з тим протягом вже декількох десятиліть у юридичній лі-
тературі висловлюється й інша пропозиція щодо пасивної форми 

1  Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, 
О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реаль-
ність», 2014. – С. 119.

2  Там само. – С. 131 та ін.
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цього злочину, яка знайшла підтримку вже серед сучасників. Як вка-
зують науковці, можливість здійснення диверсії шляхом бездіяльнос-
ті зросла й набула реальної небезпеки в наш час, коли надзвичайно 
підвищилася складність механізмів і енергооснащеність підприємств, 
зросла чисельність джерел підвищеної небезпеки. У подібних умовах 
неподання в потрібному місці в необхідний момент належної коман-
ди чи невимикання звичайного тумблера може спричинити більш 
серйозні наслідки, ніж кілька років тому активні дії диверсійної  
групи1. 

На нашу думку, такий підхід до тлумачення діяння в складі дивер-
сії є гіпотетичним, тому що він не відповідає змісту ст. 113 КК Укра-
їни, де йдеться саме про «дії», тобто диверсія може бути вчинена лише 
шляхом активної поведінки. 

Науковці вважають, що потребує також уточнення позиція зако-
нодавця щодо суб’єкта диверсії. Так, згідно з ч. 2 ст. 22 КК України 
суб’єктом цього злочину є особа, якій виповнилося 14 років. Із при-
воду зниженого віку кримінальної відповідальності за цей злочини  
(як і за посягання на життя державного чи громадського діяча —  
ст. 112 КК України) дослідники висловлюють своє непогодження. Так, 
В. М. Бурдін, О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара визнають, що вчинення 
диверсії потребує значно більших знань, а в окремих випадках навіть 
сформованої політичної позиції порівняно, наприклад, із злочинами 
проти життя та здоров’я особи. Крім того, учені акцентують увагу на 
непоширеності вчинення диверсії особами у віці від 14 до 16 років, 
а також пропонують внести зміни до ст. 22 КК України і визнати мі-
німальний вік особи, яка вчинила такі злочини, 16 років2. Висловлена 
думка заслуговує на увагу та подальше її осмислення, зокрема, з ура-

1  Особо опасные государственные преступления / [Д. Т. Богатиков и др.] ; под 
ред. В. И. Курненского. – М. : Госюриздат, 1963. – С. 19; Смирнов Е. А. Особо опасные 
государственные преступления / Е. А. Смирнов. – Киев, 1974. – С. 137; Банти-
шев О. Ф. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної без-
пеки України (проблеми кваліфікації) : монографія / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – 
[3-тє вид., переробл. та допов.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуал. реальність», 2014. – С. 133. 

2  Докладніше див.: Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності не-
повнолітніх в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. М. Бурдін. – К. : Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2002. – С. 45–46; Бантишев О. Ф. Кримінальна відповідаль-
ність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації) : 
монографія / О. Ф. Бантишев, О. В. Шамара. – [3-тє вид., переробл. та допов.]. – Лу-
ганськ : ТОВ «Віртуал. реальність», 2014. – С. 155, 156.
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хуванням досвіду розвинутих європейських та інших країн, де вже 
протягом багатьох років існує загроза вчинення диверсійних дій.

Щодо останніх законодавчих новел стосовно злочинів проти основ 
національної безпеки України, то слід назвати Закон України «Про 
внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної 
відповідальності за фінансування сепаратизму» від 19 червня 2014 р. 
№ 1533-VII, яким визнано злочином фінансування дій, вчинених з ме-
тою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або за-
хоплення державної влади, зміни меж території або державного кор-
дону України (ст. 1102 КК України)1. 

У Пояснювальній записці ініціатори законопроекту, датованого  
6 травня 2015 р. № 4822, зазначають, що «сьогодні спостерігається 
розгалужена мережа юридичних і фізичних осіб, які забезпечують 
фінансування структур в Україні, метою яких є підтримка сепаратист-
ських настроїв, а саме така діяльність є головною рушійною силою 
в розпалюванні подібних конфліктів усередині держави»2. 

При цьому Головне науково-експертне управління у своєму Ви-
сновку від 12 травня 2014 р. вказує, що «пропозиція законопроекту 
щодо встановлення кримінальної відповідальності за таке діяння, як 
«“фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи пова-
лення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни 
меж території або державного кордону України” (стаття 1101 КК — 
у редакції проекту) є недоречною, оскільки така відповідальність уже 
встановлена нормами кримінального законодавства України. Чинний 
КК уже передбачає кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплен-
ня державної влади (стаття 109 КК) та посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України (стаття 110 КК). Тому діяння, 
описані в диспозиції статті 1101 КК (в редакції проекту), є нічим іншим, 
як організацією (забезпеченням фінансування злочинної діяльності) 

1  Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної від-
повідальності за фінансування сепаратизму [Електронний ресурс] : Закон України від 
19.06.2014 № 1533-VII. ‒ Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1533-18. – 
Заголовок з екрана.

2  Проект Закону про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо 
кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму від 06.05.2015 № 4822 
[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? 
pf3511=50842. – Заголовок з екрана.
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вчинення злочинів, передбачених статтями 109 чи 110 КК, або пособ-
ництвом у вчиненні цих злочинів і за наявності достатніх підстав мають 
кваліфікуватись за частинами 3 або 5 статті 27 та статтею 109 або 110 
КК відповідно. 

Крім того, якщо особа створила злочинну організацію з метою 
вчинення тих чи інших сепаратистських дій та керувала такою орга-
нізацією, то її діяння необхідно кваліфікувати за сукупністю злочинів, 
передбачених статтями 255 та 109 або 110 КК відповідно. Санкції  
цих статей КК є значно суворішими, ніж запропоновані проектом»1. 

Разом з тим, враховуючи ситуацію в Україні, наведені зауваження 
не вплинули на прийняття рішення Верховною Радою України, і кри-
мінальна відповідальність за фінансування дій, вчинених із метою 
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплен-
ня державної влади, зміни меж територій або державного кордону 
України, була введена. Передумовою і підставою для криміналізації 
зазначеного діяння стали сучасні конфлікти в нашій країні та їхня 
фінансова підтримка.

Згідно зі статистичними даними Генеральної прокуратури України, 
у 2015 р. було обліковано сім кримінальних правопорушень з поперед-
ньою кваліфікацією вчиненого за ст. 1102 КК України, вручені чоти-
рьом особам повідомлення про підозру та щодо одного такого зло-
чину матеріали провадження направлені в суд з обвинувальним актом 
і двох — з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідаль-
ності2. Протягом 11 місяців 2016 р. спостерігається тенденція до збіль-
шення кількості облікованих кримінальних правопорушень із квалі-
фікацією вчиненого діяння за цією статтею (лише в листопаді цього 
року обліковано сім таких правопорушень). 

Разом з тим правозастосувачі вказують на неоднозначність тлума-
чення науковцями ознак фінансування дій, вчинених з метою насиль-
ницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення 

1  Висновок Головного науково-експертного управління від 13.05.2014 на проект 
Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України (щодо кри-
мінальної відповідальності за фінансування сепаратизму)» від 06.05.2015 № 4822 
[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? 
pf3511=50842. – Заголовок з екрана.

2   Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень–грудень 2015 року 
[Електронний ресур] // Генеральна прокуратура України : офіц. веб-портал. – Режим 
доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820&c= 
edit&_c=fo. – Заголовок з екрана.
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державної влади, зміни меж територій або державного кордону Укра-
їни та визначення критеріїв відмежування цього злочину від суміжних. 
Така ситуація негативно впливає на слідчо-судову практику.

Так, вироком, винесеним Жовтневим районним судом м. Запоріж-
жя 8 жовтня 2015 р., визнано добровільну згоду керівника Донець- 
кого відділення ПАТ «Петрокомерцбанк Україна» М. на здійснення 
валютообмінних операцій з метою фінансового та матеріального за-
безпечення не передбаченого законом збройного формування фінан-
суванням дій, вчинених з метою зміни меж території або державного 
кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією 
України, на користь збройного формування, із кваліфікацією таких дій 
за ч. 1 ст. 1102 КК України1. 

Разом з тим в оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень 
вироку зазначено, що в період квітня‒травня 2015 р. М. на порушення 
вимог постанови Правління Національного банку України «Про при-
зупинення здійснення фінансових операцій» № 466 від 6 серпня 2014 р. 
здійснювала фінансові операції з грошовими коштами, які здобуті 
злочинним шляхом збройним формуванням на чолі з гр. І., а саме: 
здійснювала фінансові операції з обміну зношених та помічених фар-
бою і виведених з обігу грошових коштів. Такий обмін передбачено 
положеннями Інструкції щодо організації роботи банківської системи 
в надзвичайному режимі, затвердженої постановою Правління Націо-
нального банку України № 435 від 22 липня 2014 р., а також М. обмі-
нювала звичайні купюри української гривні на російські рублі та до-
лари США, які у подальшому використовувались іншою особою для 
фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або держав-
ного кордону України. 

Аналіз наведених та інших положень вироку дозволяє підтвердити 
помилковість кваліфікації вчинених М. дій тому, що у наявності по-
передня змова між гр. М. і гр. І. на вчинення фінансування дій, перед-
бачена ч. 3 ст. 1102 КК України. Крім того, судом не надана правова 
оцінка здійсненню фінансових операцій з грошовими коштами, які 
одержані злочинним шляхом, а також створення та злочинної діяль-
ності збройного формування на чолі з І. Щодо фінансових операцій, 
то такі дії є формою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 
які охоплюються ст. 209 КК України. Збройне формування залежно 

1  Єдиний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/52051581. – Заголовок з екрана.
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від її кількісного складу, мети створення та інших ознак може бути 
бандою, злочинною організацією, незаконним збройним формуванням 
і вчинене може бути кваліфіковано ще і за статтями 255, 257 чи 260 
КК України.

Уведення кримінальної відповідальності за фінансування дій, вчи-
нених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного 
ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або дер-
жавного кордону України, обумовило необхідність відмежування 
цього злочину від суміжних, зокрема, передбачених статтями 110 і 258 
КК України.

Щодо співвідношення статей 110 і 1102 КК України дослідники 
висновують, що у випадку виникнення конкуренції між ними слід за-
стосовувати спеціальну норму, передбачену ст. 1102 КК України, крім 
випадків, які призвели до тяжких наслідків1. 

Розглядуваний злочин слід також відмежовувати від фінансування 
тероризму (ст. 2585 КК України). Критеріями для відмежування поряд 
з об’єктом злочину слугує мета фінансування. Для кваліфікації зло-
чину за ст. 1102 КК України необхідно довести відсутність такої мети, 
як фінансування тероризму, тобто фінансування терористичної діяль-
ності, кримінальна відповідальність за яку передбачена в статтях 
258–2584 КК України.

Проведений розгляд злочинів проти основ національної безпеки 
України дає підстави для висновку про певне дотримання законодав-
цем системного підходу, який сприяв створенню належного кримі-
нально-правового забезпечення охорони основ національної безпеки 
нашої країни. У цілому система таких злочинів відбиває об’єктивні 
закономірності розвитку держави та сучасний стан соціально-еконо-
мічних процесів і соціальних інтересів. При цьому наявні вади зако-
нодавчої техніки при фіксації ознак цих злочинів, зокрема, передба-
чених статтями 109, 110, 1102, 114, 1141 КК України, а також при 
описуванні умов звільнення осіб від кримінальної відповідальності за 
вчинення окремих із них2.

1  Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність України : монографія / М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 
2016. – С. 224, 225.

2   На вади законотворення вказують і інші науковці. Докладніше див.: Дрьо-
мов С. В. Проблеми законодавчого забезпечення протидії сепаратизму в Україні 
[Електронний ресурс] / С. В. Дрьомов. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/
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Так, кваліфікуючою ознакою в низці статей є певні наслідки у ви-
гляді: значної майнової шкоди (ч. 3 ст. 1102 КК України) та загибелі 
людей (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 1141 КК України). Стосовно значної майно-
вої шкоди слід зазначити, що допущена неточність опису кількісного 
показника такого виду наслідку. Обов’язковою ознакою майнової 
шкоди є її розмір, тому правильною є фіксація цього наслідку у ви-
гляді «майнової шкоди в значному розмірі»1.

Граматичне тлумачення такої альтернативної кваліфікуючої озна-
ки, як «загибель людей», дозволяє стверджувати, що йдеться про 
множину потерпілих (двох або більше). Разом з тим в юридичній лі-
тературі та судовій практиці така ознака визнається наявною, якщо 
була заподіяна смерть хоча б одній особі2. З метою розв’язання цієї 
проблеми доцільно термін «загибель людей» замінити на «загибель 
людини», що сприятиме точному опису кваліфікуючої ознаки та удо-
сконаленню слідчо-судової практики.

Зазначене зауваження щодо заохочувальних норм стосується 
і редакції ч. 5 ст. 1102 КК України, з якої випливає, що заохочуваль-

articles/files/separatuzm-0bc80.pdf. – Заголовок з екрана; Пилипенко Є. В. Щодо  
обгрунтованості криміналізації перешкоджання законній діяльності Збройних Сил 
України та інших військових формувань / Є. В. Пилипенко // Вісн. Львів. держ. ун-ту 
внутр. справ. Серія юрид. – 2016. – № 1. – С. 269‒274; Рубащенко М. А. Кримінальна 
відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України : 
монографія / М. А. Рубащенко. – Х. : Право, 2016. ‒ 286 с.; Чорний Р. Проблеми удо-
сконалення Закону України про кримінальну відповідальність за перешкоджання 
законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань / Р. Чорний 
// Нац. юрид. журн.: теория и практика. – 2015. – Февр. – С. 159–162, та ін.

1  Докладніше див.: Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відпові-
дальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний 
наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. М. Демидова.  – Х. : Право, 
2013. – С. 326–337, 362.

2  При аналізі такої обставини, що обтяжує кримінальну відповідальність, як «за-
гибель людей», науковці звертаються до абзаців 3, 4 п. 21 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства 
у справах про злочини проти безпеки виробництва» від 12.06.2009 р., де вказано, що 
«загибель людей» – це випадки смерті однієї або кількох осіб, а як «інші тяжкі на-
слідки» слід розуміти, зокрема, випадки заподіяння тяжких тілесних ушкоджень хоча 
б одній людині, середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом і більше особам, шкоди 
у великих розмірах підприємству, установі, організації чи громадянам (див.: Про 
практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти 
безпеки виробництва [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов. Суду Укра-
їни від 12.06.2009 // Верховний Суд України : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://
www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/2E56FC263794FA04C2257AF4005
0C697. – Заголовок з екрана).
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на норма не застосовується до керівників організованих груп. Слід 
звернути увагу, що для такого злочинного об’єднання, як організо-
вана група, її керівник не є обов’язковою ознакою на відміну від 
організатора. 

Поняття «організатор» своїм змістом охоплює і такий можливий 
різновид, як «керівник організованої групи». Відповідно до ч. 3 ст. 27 
КК України «організатором є особа, яка організувала вчинення зло-
чину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням. 
Організатором також є особа, яка утворила організовану групу чи 
злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала 
фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності 
організованої групи або злочинної організації». 

На підставі наведеного законодавчого визначення поняття «орга-
нізатор» можна стверджувати, що кожний керівник організованої 
групи є організатором, проте не кожний організатор такої групи є її 
керівником.

Таким чином, використання в ч. 4 ст. 1102 КК України словоспо-
лучення «крім керівника організованої групи» дозволяє застосовувати 
відповідну норму та звільняти від кримінальної відповідальності осіб, 
які створили організовану групу для фінансування дій, вчинених з ме-
тою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або за-
хоплення державної влади, зміни меж території або державного кор-
дону України або, наприклад, осіб, які організовували приховування 
злочинної діяльності такого злочинного об’єднання. Удосконалення 
редакції зазначеної норми доцільно здійснити шляхом заміни слово-
сполучення «крім керівника організованої групи» на словосполучення 
«крім організатора». Це дозволить не поширювати заохочувальну 
норму і на осіб-організаторів при вчиненні злочину за попередньою 
змовою групою осіб з розподілом ролей, якщо одним із співучасників 
є організатор або таких осіб декілька.

Крім того, потребує удосконалення редакція низки санкцій. Так, 
порівняння ч. 1 ст. 109 КК України і ч. 2 ст. 1102 КК України дозволяє 
визнати недосконалість їхніх санкцій, на що вказується і у Висновку 
Головного науково-експертного управління Верховної Ради України. 
Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повален-
ня конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 1102 
КК України), є різновидом дій, передбачених у ч. 1 ст. 109 КК України 
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(за винятком змови про вчинення таких дій), які характеризуються 
підвищеною суспільною небезпечністю. Фінансування дій, спрямова-
них на досягнення зазначеної мети, виступає необхідним забезпечу-
вальним чинником, «каталізатором» здобуття бажаного результату. 
Водночас основне покарання за такі дії, передбачене в санкції ч. 2 
ст. 1102 КК України, щодо нижчої межі збігається, а верхньої —  
більш м’яке, ніж у санкції ч. 1 ст. 109 КК України.

Неприйнятним є ставлення законодавця і до оцінки характеру та 
ступеня суспільної небезпечності діяння, передбаченого ч. 2 ст. 1102 
КК України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Якщо 
наявна така кваліфікуюча ознака, то основне покарання за такий зло-
чин передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від шести до 
восьми років (ч. 3). При цьому основне покарання за змову про вчи-
нення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційно-
го ладу або захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України) —  
від п’яти до десяти років позбавлення волі. Вочевидь, що вчинення 
злочину за наявності попередньої змови між співучасниками є більш 
суспільно небезпечним, ніж змова про вчинення такого злочину, а по-
карання за останнє передбачено законом більш суворе (щодо верхньої 
межі).

У санкціях частин ст. 1102 КК України (як обов’язкове додаткове 
покарання) законодавець вказує позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю. Проте суб’єктом цього зло-
чину є будь-яка особа і її злочинне діяння може бути і не пов’язане  
із посадою, яку вона обіймає, або з діяльністю, якою займається ця 
особа. У такому випадку суд не може призначити це обов’язкове до-
даткове покарання. Разом з тим альтернативність останнього в санк-
ціях вказаної статті не передбачено.

Зазначена проблематика потребує розв’язання на законодавчому 
рівні шляхом удосконалення редакції диспозицій і санкцій статей із 
розд. І Особливої частини КК України. 

Висновки до розділу 2

1. При визначенні об’єкта злочинів, зокрема родового, доцільно 
використовувати соціальну категорію «інтерес». Такий підхід сприя-
тиме більш глибокому і точному пізнанню найважливіших суспіль- 



Розділ 2. Питання кримінально-правової охорони основ національної безпеки України

них відносин, що поставлені або можуть бути поставлені під охорону 
кримінального закону.

2. Родовим об’єктом злочинів, передбачених у розд. 1 Особливої 
частини КК України, є суспільні відносини з охорони основ націо-
нальної безпеки України: її суверенітету, конституційного ладу, те-
риторіальної цілісності та недоторканності, обороноздатності. Інак-
ше кажучи, родовим об’єктом цих злочинів є суспільні відносини, 
що забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, 
демократичної, соціальної і правової держави (ст. 1 Конституції Ук-
раїни).

3. За сучасних умов чинна редакція цього розділу є необхідною 
правовою базою для кримінально-правової охорони основ національ-
ної безпеки нашої країни. Разом з тим аналіз статей 109‒1141 КК 
України дозволяє визначити певні вади термінологічного апарату та 
законодавчої техніки, які використовує законодавець при фіксації 
ознак окремих злочинів, формулюванні умов звільнення від кримі-
нальної відповідальності та визначенні окремих видів покарань.

4. При системних змінах КК України можуть розглядатися інші 
питання як щодо структури, так і щодо змісту його Особливої частини. 
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Розділ 3
ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я  
ОСОБИ ПІД ОХОРОНОЮ 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
ПРО КРИМІНАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.1. Загальні положення 

Орієнтація України на міжнародні стандарти у галузі прав людини 
накладає на нашу державу певні зобов’язання, пов’язані насамперед 
з реальним забезпеченням проголошених Конституцією України прав 
та свобод.

Проголошена ст. 3 Конституції України концепція пріоритетного 
захисту людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності 
і безпеки знайшла своє втілення і на рівні кримінального законодавства. 
Тож можемо говорити, що у системі гарантій прав людини на життя та 
здоров’я важливе місце надає їхня кримінально-правова охорона, 
оскільки завданням Кримінального кодексу України є правове забез-
печення охорони прав і свобод людини і громадянина від злочинних 
посягань, а також запобігання злочинам.

Як відомо, відповідальність за злочини проти життя та здоров’я 
особи є центральною проблемою Особливої частини вітчизняного 
кримінального права. Це перш за все пов’язано з підвищеною суспіль-
ною небезпекою посягань на зазначені об’єкти та їх відносною поши-
реністю. Хоча за показниками статистичної звітності про стан злочин-
ності на території України за 2014 р. можна констатувати, що число 
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я знизилося 
(61 760 проти 71 749, або на 13,9 %)1. Питома вага таких злочинів за-
галом по державі становить 11,7 % проти 12,7 % у 2013 р. Разом з тим 

1  Статистична інформація за 2014 рік «Про зареєстровані кримінальні право-
порушення та результати їх досудового розслідування» [Електронний ресурс] // Гене-
ральна прокуратура України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/
ua/stat.html. – Заголовок з екрана.



108

Розділ 3. Життя та здоров’я особи під охороною законодавства України...

майже у 2,5 рази зросло число вчинених «очевидних» умисних вбивств 
(4920 проти 2042), насамперед у місті Києві (з 83 до 417, або у п’ять 
разів), Донецькій (з 294 до 2377, або у 8,1 рази), Луганській (з 156 до 
482, або більш ніж утричі), Волинській (з 22 до 35, або наполовину), 
Чернігівській (із 42 до 63, або наполовину) областях. Тенденція щодо 
зниження числа злочинів проти життя та здоров’я спостерігається 
і у 2015 р. порівняно з 2014 р.1 Упродовж року обліковано 53 794 (про-
ти 61 760, або на 12,9 %) кримінальних правопорушення проти життя 
та здоров’я. Питома вага таких злочинів загалом по державі складає 
9,5 % проти 11,7 % минулого року. Найбільшою вона є у Сумській 
(16,7 %), Він ницькій (15,1 %), Закарпатській (14,3 %) областях.

Упродовж першої половини 2015 р. залишалася тенденція щодо 
збільшення кількості так званих «очевидних» умисних вбивств. Так, 
число таких вбивств зросло з 1415 проти 1069 насамперед у Донецькій 
(із 105 до 729, або у 6,9 разів), Чернівецькій (із 3 до 8, або у 2,7 разів), 
Луганській (із 51 до 115, або у 2,3 рази), Миколаївській (із 17 до 34, 
або удвічі) областях. 

Однак у другій половині 2015 р. кількість таких вбивств зменши-
лась, що дає змогу констатувати зменшення більш як на третину числа 
скоєних «очевидних» умисних вбивств (3226 проти 4920, або на 34,4 %) 
у 2015 р. порівняно з 2014 р. Значний спад цього показника відбувся 
у Луганській (із 482 до 102, або на 78,8 %), Волинській (із 35 до 20, або 
на 42,9 %), Донецькій (із 2377 до 1418, або на 40,3 %) областях та міс-
ті Києві (із 417 до 256, або на 38,6 %). Водночас у Чернівецькій (із 12 
до 26, або у 2,2 рази), Житомирській (із 55 до 68, або на 23,6 %) об-
ластях їх кількість значно зросла. 

Також зберігається тенденція до зменшення числа умисних тяжких 
тілесних ушкоджень (2511 проти 3132, або на 19,8 %)2 порівняно зі 
статистичними даними за 2014–2015 рр.

Охорона життя та здоров’я у кримінальному праві в основному 
здійснюється шляхом встановлення кримінальної відповідальності за 
вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи (розд. II Особливої 

1  Статистична інформація за 2015 рік «Про зареєстровані кримінальні правопо-
рушення та результати їх досудового розслідування за січень–квітень 2015 року» 
[Електронний ресурс] // Генеральна прокуратура України. – Режим доступу: http://
www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820&c=edit&_c=fo. – Заголо-
вок з екрана.

2  Там само.
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частини КК України 2001 р.). Але життя та здоров’я людини як об’єкти 
злочинних посягань охороняють не лише шляхом встановлення кри-
мінальної відповідальності за вчинення злочинів проти життя та 
здоров’я людини, але й низкою інших кримінально-правових норм 
(статті 112, 134, 348, 379, 442 КК України та ін.). Охорона прав люди-
ни на життя та здоров’я забезпечується і шляхом регламентації права 
людини на самозахист. Наприклад, у низці конституційних норм 
(ст. 27, ч. 5 ст. 55 Конституції України) встановлюється право кожної 
людини як на захист власного життя, так і життя інших осіб. Ці норми 
розвинуті у ст. 36 (необхідна оборона) та ст. 39 КК України (крайня 
необхідність). 

Сьогодні можна нарахувати безліч актуальних, подекуди дуже 
спірних питань, що стосуються злочинів проти життя та здоров’я лю-
дини. Наприклад, С. В. Хилюк зазначає, що, проаналізувавши розвиток 
учення про злочини проти життя та здоров’я особи, можна констату-
вати таке:

– негативно оцінено наукою кримінального права України роз-
ташування розділу про злочини проти життя та здоров’я особи в струк-
турі Особливої частини КК України, а також точаться дискусії навко-
ло визначення переліку злочинів, родовим об’єктом яких є життя 
і здоров’я особи;

– справжні баталії точаться навколо доцільності існування окре-
мого складу злочину катування;

– основні зусилля науковці концентрують на тлумаченні диспози-
цій відповідних норм, питання караності практично залишаються не 
дослідженими; доводиться констатувати, що в низці випадків не за-
конодавство «дотягується» до закріплення наукових здобутків, а на-
ука використовується для виправдання недоліків законодавства;

– поодинокі спроби допомогти практикам у вирішенні спірних 
випадків кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я доволі часто 
роблять без урахування положень Конституції України, Загальної 
частини КК України та теорії кваліфікації злочинів1. Приймаючи 
позицію науковця, можемо додати, що цей перелік може бути дуже 
розширений.

1  Хилюк С. В. Розвиток науки кримінального права України після відновлення її 
державної незалежності (питання Особливої частини) : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.08 / С. В. Хилюк. – Львів, 2007. – С. 64–65, 227.
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На наш суб’єктивний погляд, для зручності дослідження таких 
злочинів можна виокремити чотири блоки: 1) проблема визначення 
місця злочинів проти життя та здоров’я людини в системі Особливої 
частини КК України; 2) проблеми кримінально-правової охорони жит-
тя людини; 3) проблеми кримінально-правової охорони здоров’я лю-
дини; 4) проблеми покарання за злочини проти життя та здоров’я.

Хочемо зазначити, що ми не ставимо за мету провести детальний 
аналіз складів злочинів, що передбачають відповідальність за посяган-
ня на життя та здоров’я людини, а зупинимося лише на деяких момен-
тах, які й досі є дискусійними в теорії і не вирішені на практиці. 
Аналіз кримінального законодавства в частині кримінальної відпові-
дальності за злочини проти життя та здоров’я людини здійснено із 
застосуванням критеріїв, які наведені в розд. 1 цієї роботи1.

3.2.  Місце злочинів проти життя та здоров’я 
людини в системі Особливої частини 
Кримінального кодексу України

Одним із досягнень Конституції України 1996 р. стала підвищена 
увага до захисту особистих (природних) прав та свобод людини. Як 
зазначає Ю. А. Дмитрієв, на зміну ідеї обернення людини на частину 
політичної системи, суб’єкт перш за все публічно-правових відносин, 

1  Нагадаємо, що критеріями, за допомогою яких у цій роботі оцінюється кримі-
нальне законодавство, є такі: 1) рівень забезпечення прав та свобод людини і грома-
дянина (політико-державний, політико-соціальний, соціально-правовий і соціаль- 
но-економічний критерії); 2) адекватність відбиття об’єктивних закономірностей,  
соціально-економічних процесів і соціальних інтересів (соціально-правовий, соціаль-
но-економічний і політико-соціальний критерії); 3) синхронізація норм КК України 
з Конституцією України та з нормами інших галузей права (політико-державний, по-
літико-соціальний, соціально-правовий, змістовно-юридичний критерії), а також 
4) синхронізація з положеннями чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою України, та іншими нормами міжнародного права (по-
літико-правовий, соціально-правовий, змістовно-юридичний критерії); 5) відповідність 
загальномовним (загальнолінгвістичним, термінологічним, морфологічним і синтак-
сичним) правилам (техніко-юридичний критерій); 6) збалансованість диспозиції й 
санкції статей або їх частин з адекватним відбиттям ступеня суспільної небезпечнос-
ті діяння та його наслідків (змістовно-юридичні критерії); 7) етичність і ефективність 
національного кримінального законодавства та його норм (етичні та праксіологічні 
критерії) та ін. 
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характерний для соціалістичної правової доктрини, прийшла лібераль-
но-демократична концепція «людина, її права та свободи — найвища 
соціальна цінність»1. Ця концепція зведена в правовий абсолют ст. 3 
Конституції України: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. Тобто йде поступове втілення в життя принципу «держава 
для людини», підходу до людини як до найвищої соціальної цінності. 
Ідеться, насамперед, про надання допомоги суб’єктам права в реаліза-
ції прав, свобод і обов’язків. Держава зобов’язана забезпечити їхню 
реалізацію та захист2. Проте втілення в життя цих ідей натикається на 
низку перепон. Людина перебуває у залежності від держави, а не дер-
жава залежить від людини. І навіть офіційне визнання і втілення ряду 
положень концепції природних прав людини в Основному Законі нашої 
держави не вирішує цілої низки спірних питань. 

Зокрема, принцип, проголошений ст. 3 Конституції, повинен бу- 
ти закладений і в галузеве законодавство, у тому числі кримінальне. 
Дійсно, ч. 1 ст. 1 КК України встановлює, що Кримінальний кодекс 
України своїм завданням має правове забезпечення охорони прав та 
свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 
громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою від злочинних 
посягань, забезпечення миру та безпеки людства, а також запобігання 
злочинам. Таким чином, кримінальне законодавство встановлює прі-
оритет цінностей, на перше місце виносячи інтереси особи, на друге — 
суспільства, на третє — держави, а далі — миру та людства. Деякі 
науковці також виділяють у сучасній структурі Особливої частини 
кримінального права такі пріоритети кримінально-правової охорони: 
особа, суспільство, держава, безпека миру та людства3. Такий підхід 
пов’язаний з тим, що злочини проти миру, безпеки людства та між-

1  Дмитриев Ю. А. Конституционное право человека в Российской Федерации на 
осуществление эвтаназии / Ю. А. Дмитриев // Право и политика. – 2000. – № 7. – С. 127.

2  Вдовина Г. А. Концепція природних прав людини та її відображення у Консти-
туції України // Конституційне будівництво в Україні: теорія та практика : міжнар. 
наук.-практ. конф., Ужгород, 1–3 черв. 2000 р. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – С. 102; 
Грохольський В. Л. Деякі проблеми реалізації конституційних прав, свобод і гарантій 
людини і громадянина на сучасному етапі // Конституція України – основа модерніза-
ції держави та суспільства : наук. конф., Харків, 21–22 черв. 2001 р. – Х. : Право, 
2001. – С. 213.

3  Уголовное право Украины. Общая и Особенная части : учебник / под ред. 
Е. Л. Стрельцова. – Харьков : ООО «Одиссей», 2002. – С. 278.
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народного правопорядку розширюють схему особа–суспільство–дер-
жава, наголошуючи на глобалізації сучасних процесів і невідривному 
зв’язку нашої держави зі світовим середовищем. 

Слід зазначити, що, вирішуючи питання структури Особливої час-
тини КК України, розробники одностайно дійшли висновку про необ-
хідність поділу Особливої частини на розділи без подальшої їх дифе-
ренціації на інші структурні складові. Тим самим була витримана 
лінійна система побудови Особливої частини КК, підґрунтям якої, як 
уже зазначалось, є родовий об’єкт злочину. У Кримінальному кодексі, 
прийнятому Верховною Радою України 5 квітня 2001 р., Особлива 
частина складається з 20 розділів, тоді як КК України 1960 р. мав 
11 глав. Така деталізація була зумовлена низкою обставин. По-перше, 
необхідністю виділення суспільних відносин, які потребують виокрем-
леного кримінально-правового захисту. По-друге, у науці криміналь-
ного права було наведено достатньо переконливих аргументів щодо 
необхідності диференціації надміру великих розділів на більш дрібні, 
з тим щоб наголосити на важливості захисту тих або інших суспільних 
відносин. Ідеться насамперед про гл. 3 КК України 1960 р. «Злочини 
проти життя, здоров’я, волі і гідності особи», яка була розукрупнена 
на три розділи: «Злочини проти життя за здоров’я особи» (розд. ІІ), 
«Злочини проти волі, честі та гідності особи» (розд. ІІІ), «Злочини 
проти статевої свободи і статевої недоторканності особи» (розд. ІV)1. 
Тож перелік родових об’єктів, а, відповідно, і глав Особливої частини 
Кримінального кодексу не є постійним. Як показує історія вітчизняно-
го кримінального законодавства, цей перелік змінюється, що зумовле-
но зміною самої значущості тих чи інших цінностей чи інтересів 
держави і суспільства на різних етапах їх розвитку, а також зміною 
необхідності використання кримінально-правових засобів для їх охо-
рони2.

Досить дискусійним залишається питання про послідовність роз-
ташування розділів Особливої частини КК України 2001 р. Умовно  
всі розділи Кодексу згруповані в три блоки. Перший блок включає 

1  Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права 
/ В. І. Борисов // Вісн. Асоц. кримінал. права України. – 2013. – № 1 (1). – С. 267.

2  Лихова С. Я. Конституційно-правовий інститут основних прав і свобод людини 
як об’єкт кримінально-правової охорони / С. Я. Лихова // Конституційне будівництво 
в Україні: теорія та практика : міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород, 1–3 черв. 2000 р. – 
Ужгород : Закарпаття, 2000. – С. 174.
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розділи, якими охороняються права, свободи і законні інтереси люди-
ни і громадянина; другий — розділи, що мають охороняти інтереси 
суспільства, третій — розділи, які повинні охороняти інтереси держа-
ви1. Послідовність розміщення глав у межах Особливої частини КК 
України визначається, як правило, пріоритетною для законодавця іє-
рархією соціальних цінностей, виокремлених ним як родові об’єкти 
певної групи злочинів2. Не можна не погодитися з В. Смітієнко в тому, 
що кримінально-правова політика нашої держави повинна концепту-
ально реалізовувати ідеологію та норми Конституції України, зокрема, 
виробляти орієнтири для узгодження усіх кодексів та законодавчих 
актів, які мають регламентувати діяльність держави, державних орга-
нів і громадян, що здійснюється у зв’язку з вчиненням злочину3. 

Ряд вчених стверджує, що без сильної держави неможливо належ-
ним чином забезпечити охорону прав та інтересів особи та суспільства. 
Зокрема, В. І. Борисов зазначає, що тільки у суспільстві, де забезпече-
на соціальна стабільність, державний порядок та безпека, суспільна 
злагода, можливе реальне забезпечення особистих, фізичних і духовних 
прав людини і громадянина4. Призначення розд. I КК України «Зло-
чини проти основ національної безпеки України» більш значуще, ніж 
просто захист інтересів держави. Ідеться про захист України як певної 
соціальної спільноти людей зі своїм менталітетом, звичаями, стосун-
ками, уявленнями про права і свободи, законні інтереси, які прожива-
ють на одній території і зацікавлені в суверенітеті, збереженні форми 
державного управління, цілісності й недоторканності держави. На-
звані цінності є складовим поняттям «основи національної безпеки 
України», вони є основними державоутворюючими цінностями Укра-
їнського народу, які проголошені статтями 1 і 2 Конституції України5. 

1  Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права 
/ В. І. Борисов // Вісн. Асоц. кримінал. права України. – 2013. – № 1 (1). – С. 268.

2  Кримінальне право України. Особлива частина. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 
С. 21.

3  Засади формування та реалізації кримінальної політики держави Конституцією 
України : круглий стіл / В. Сташис, В. Борисов, Ю. Грошевий та ін. // Право України. – 
1997. – № 9. – С. 19.

4  Борисов В. И. Решение вопросов Особенной части в новом Уголовном кодексе 
Украины / В. И. Борисов // Уголовное право в XXI веке : междунар. науч. конф., Москва, 
31 мая – 1 июня 2001 г. – М. : Лекс Эст, 2002. – С. 78.

5  Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права 
/ В. І. Борисов // Вісн. Асоц. кримінал. права України. – 2013. – № 1 (1). – С. 267–268.
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Як видається, останнім часом ця теза набуває все більшої актуальнос-
ті. Деякі науковці говорять, що не можуть приватні, егоїстичні інте- 
реси окремої людини у всіх випадках бути вище за публічні інтереси 
усього суспільства і держави1. Але суспільство і державу складають 
окремі люди, члени цього суспільства. Прихильники стану речей, який 
існує на сьогодні у КК України, надають посилання на статті 1, 2 Кон-
ституції України про те, що Україна є суверенною і незалежною, де-
мократичною, соціальною, правовою державою і суверенітет України 
поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою; 
територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недотор-
канною. Але про що йдеться у цих статтях? Ідеться про державний 
устрій нашої держави (таке положення й повинно міститися у Кон- 
ституції України першочергово, як і у Конституції будь-якої держави). 
Але вже ст. 3 Конституції, як зазначалось, проголошує пріоритет інте-
ресів особи над інтересами суспільства і держави. Тож, у науці ви-
словлюється позиція щодо такої структури Особливої частини КК 
України: на початку слід розмістити розділи про злочини проти особи, 
далі — злочини проти суспільства, а наприкінці — злочини проти ін-
тересів держави та злочини проти миру2.

Звернувшись до світового досвіду побудови системи Особливої 
частини кримінальних кодексів, ми побачимо, що єдиного підходу до 
вирішення цього питання вчені-криміналісти та практики не виробили.

Яким же чином будуються Особливі частини кримінальних кодек-
сів у країнах континентальної системи права? 

Першу групу становлять країни, в яких норми, що передбачають 
відповідальність за злочини проти життя та здоров’я, ставляться не на 
перше місце в системі Особливої частини кримінального законодавства.

Законодавство ФРН встановлює абсолютний захист людського 
життя. Цей принцип закріплений у Конституції ФРН 1949 р.3 Людське 

1  Дмитриев Ю. А. Конституционное право человека в Российской Федерации на 
осуществление эвтаназии / Ю. А. Дмитриев // Право и политика. – 2000. – № 7. – С. 127.

2  Навроцький В. О. Кримінальне право України : Особлива частина : курс лекцій 
/ В. О. Навроцький. – К. : Знання, 2000. – С. 21; Жупіна О. С. Структура Особливої 
частини Кримінального кодексу України: недоліки та шляхи їх усунення / О. С. Жу-
піна // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та право-
застосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 жовт. 2015 р. / 
редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 
2015. – С. 256–257.

3  Конституции зарубежных государств : учеб. пособие / под ред. В. В. Маклако-
ва. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : БЕК, 1997. – С. 154.
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життя є правоохоронюваним благом, об’єктом кримінально-правового 
захисту, у зв’язку з чим злочинні діяння, що посягають на цей об’єкт, 
в системі Особливої частини КК ФРН 1871 р. об’єднані у самостійний 
розділ1. Слід зазначити, що норми про злочинні діяння проти життя 
містяться лише у шістнадцятому розділі із тридцяти Особливої части-
ни КК ФРН, а Особлива частина Кодексу відкривається розділом, що 
передбачає відповідальність за злочини, які посягають на інтереси 
держави2. Дискусія щодо системи Особливої частини КК ФРН має 
давню історію, що триває з 1953 р., тобто з початку роботи з підготов-
ки загальної реформи кримінального законодавства. Під час обгово-
рення послідовності розділів Особливої частини Кодексу досить спір-
ним залишається питання про те, з яких норм про злочинні 
посягання — на інтереси держави, суспільства або особи — повинна 
починатися Особлива частина Кодексу. Переважна більшість криміна-
лістів ФРН (Р. Маурах, Е. Мецгер, Х. Вельцель) пропонують змінити 
прийняту послідовність розділів Особливої частини і починати її із 
злочинних посягань на інтереси особи. Вони базуються на світовому 
досвіді та Основному законі ФРН 1949 р., який починається з законо-
давчого проголошення основних прав особи3.

Інша точка зору, що вимагає побудови Особливої частини за прин-
ципом першочергового захисту інтересів держави і суспільства, базу-
ється передусім на традиціях німецького кримінального права, пере-
вірених практикою упродовж століть4. Але, незважаючи на досить 
жорстку дискусію, Особлива частина КК ФРН у діючій редакції по-
чинається з розділів, що встановлюють кримінальну відповідальність 
за злочини, які посягають на інтереси держави. 

Книга 2 (Особлива частина) Кримінального кодексу Голландії, 
який, як і КК ФРН, був прийнятий ще у XIX ст. (1886), також від-
кривається розд. I «Злочини проти безпеки держави», а відповідаль-
ність за злочини проти життя передбачена лише дев’ятнадцятим 
розділом5.

1  Серебренникова А. В. Преступные деяния против жизни по УК ФРГ / А. В. Се-
ребренникова // Вестн. Моск. ун-та. Серия. 11, Право. – 1997. – № 3. – С. 57.

2  Уголовный кодекс ФРГ : пер. с нем. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. – С. 62, 126.
3  Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть : учеб. пособие / под 

ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – М. : Изд. дом «Кармен», 2004. – С. 308.
4  Там само.
5  Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. с англ. И. В. Ми-

роновой. – 2-е изд. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 238, 384.
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Кримінальний кодекс Норвегії, який був прийнятий ще на початку 
минулого століття, у 1902 р., складається з трьох частин. Частина друга 
«Злочини» виконує роль Особливої частини КК. Особлива частина по-
чинається з гл. 8 «Злочини проти незалежності та безпеки держави». 
Відповідальність же за злочини проти життя передбачена гл. 22 Кодексу1. 
Отже, виходячи з того, як побудована гл. 8 і взагалі вся система Осо-
бливої частини КК Норвегії, можна зробити висновок, що законодавець 
вважає, що лише сильна держава здатна захистити права та свободи 
своїх громадян, і саме тому не вбачає принципового значення у порядку 
розміщення глав, які передбачають відповідальність за злочини проти 
життя людини та інших прав і свобод. На цих же позиціях будується 
і Кримінальний кодекс Данії 1930 р., у якому Особлива частина («Окре-
мі злочини») відкривається гл. 12 «Злочини проти незалежності та без-
пеки держави», відповідальність же за злочини проти життя передбача-
ється лише у гл. 25 «Насильницькі злочини проти особи»2. 

Не викликає подиву система Особливої частини Кримінального 
кодексу Італії, оскільки в Італії діє Кримінальний кодекс, прийняти ще 
у 1930 р.3 — у період фашистської диктатури, і в ньому досить яскра-
во проявляються політичні та ідеологічні напрями кримінального за-
кону авторитарної держави. На першому місці у системі Особливої 
частини КК Італії розташовані злочини проти держави, на другому — 
злочини проти публічної влади, а злочини проти особи (зокрема, зло-
чини проти життя) — лише на дванадцятому місці.

Кримінальні кодекси Республіки Болгарія 1968 р. та Литовської 
Республіки 1968 р. (зі змінами на 26 вересня 2000 р.)4 також на перший 
план виносять захист інтересів держави. Зокрема, Особлива частина 
КК Болгарії відкривається гл. першою «Злочини проти Республіки», 
а гл. друга розд. I передбачає відповідальність за злочини проти життя5. 

1  Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. и вступ. ст. Ю. В. Голика ; 
пер. с норвеж. А. В. Жмени. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 108–120, 202–211.

2  Уголовный кодекс Дании / науч. ред. и предисл. С. С. Беляева ; пер. c дат. и англ. 
С. С. Беляева, А. Н. Рычевой. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 183–189.

3  Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть : учеб. пособие / под 
ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – М. : Изд. дом «Кармен», 2004. – С. 396.

4  Уголовный кодекс Литовской Республики / науч. ред. В. Павилониса ; предисл. 
Н. И. Мацнева ; пер. с лит. В. П. Казанскене. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 
С. 242–245.

5  Уголовный кодекс Республики Болгария / науч. ред. А. И. Лукашова ; пер. с болг. 
Д. В. Милушева, А. И. Лукашова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 86, 94–100.
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У системі Особливої частини Кримінального кодексу Республіки 
Польща 1997 р. (зі змінами на 1 серпня 2001 р.) на першому місці роз-
ташовані злочини проти миру, людяності та військові злочини (гл. XVI), 
на другому — злочини проти інтересів держави («Злочини проти Рес-
публіки Польща» — гл. XVII, «Злочини проти обороноздатності» — 
гл. XVIII), і відповідно лише на третьому — охорона життя та здоров’я 
особи (гл. XIX)1. 

До другої групи країн континентальної системи права належать ті, 
у яких охорона прав і свобод людини і громадянина і насамперед  
права людини на життя, ставиться під першочерговий захист.

Кримінальний кодекс Швейцарії 1937 р. складається із трьох книг: 
«Загальні постанови», «Особливі постанови» та «Набуття сили та за-
стосування Кримінального кодексу». Кримінальний кодекс Швейцарії 
виокремлює Загальну та Особливу частини. Книгу другу Кодексу від-
криває розділ про злочинні діяння проти особи (відповідно, розділ 
перший цієї книги передбачає відповідальність за посягання на життя 
та здоров’я)2. Таким чином, законодавець, розміщуючи саме в такій 
послідовності склади злочинів, врахував специфіку правових благ, що 
охороняються кримінальним законом, їхній зміст та взаємозв’язок. 

Основним джерелом кримінального права Австрії є Кримінальний 
кодекс (Федеральний закон про діяння, що знаходяться під загрозою 
покарання, яке призначається судом) 1974 р., який став результатом 
загальної реформи австрійського кримінального законодавства, що 
проводилася з 1945 р. Безсумнівним досягненням цього законодавчого 
акта є те, що його Особливу частину відкриває розділ про злочини 
проти особи. У першому ж розділі Особливої частини КК Австрії 
містяться норми про злочини проти життя та здоров’я3. 

Система Особливої частини кримінального права Франції є досить 
складною. Це пояснюється тим, що, крім Кримінального кодексу, в цій 
державі діють й інші нормативно-правові акти, які також включають 
норми, котрі встановлюють кримінальну відповідальність за те чи інше 
діяння. Кримінальний кодекс Франції набув чинності 1 березня 1994 р., 

1  Уголовный кодекс Республики Польша / науч. ред. А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузне-
цова ; пер. с пол. Д. А. Барилович. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 121–132.

2  Уголовный кодекс Швейцарии / науч. ред., предисл. и пер. с нем. А. В. Сере-
бренниковой. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 69, 160–169, 294.

3  Уголовный кодекс Австрии : пер. с нем. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. – 
С. 43–48.
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після чого його неодноразово змінювали та доповнювали. Проте не-
змінно відкриває Особливу частину французького Кодексу кн. II, яка 
встановлює кримінальну відповідальність за злочини та проступки 
проти особи. Починається книга розділом про найтяжчі злочини — 
злочини проти людства. До таких віднесені: геноцид, депортація, 
обернення в рабство; масове та систематичне здійснення страт без 
суду, викрадення людей, за яким слідує їх зникнення та ін. Наступний 
розділ присвячений кримінальній відповідальності за посягання на 
людську особистість — за умисне та неумисне посягання на життя 
людини, за посягання на фізичну чи психічну недоторканність особи, 
за сексуальні злочини і т. д.1 У цьому випадку той факт, що відпо-
відальність за посягання на життя (вбивство і т. д.) передбачена 
у розділі другому у книзі про злочинні посягання проти особи, прин-
ципового значення не має, оскільки такі злочини, як геноцид і т. д. 
посягають насамперед на життя, і на життя не однієї людини, а ба-
гатьох.

Система Особливої частини Кримінального кодексу Іспанії 1995 р. 
(кн. II «Злочини та покарання») відкривається нормами про відпові-
дальність за злочини проти життя (розд. I — «Вбивство»), далі йде 
відповідальність за аборт, за тілесні ушкодження, потім ідуть розділи 
про посягання на права людини і т. д. Завершують систему Особливої 
частини Кодексу розділи про злочини проти Конституції, проти миру 
і безпеки держави та проти міжнародного співтовариства2.

Н. Ф. Кузнецова та Ф. М. Решетніков зазначають, що розташуван-
ня на першому місці в системі Особливої частини Кримінального 
кодексу розділу про злочини проти особи не є новим. Саме за такою 
схемою будуються кримінальні кодекси багатьох американських 
штатів3. Дійсно, у кримінальних кодексах ці злочини (злочини проти 
життя) частіше за все розташовують після викладення питань Загаль-
ної частини (однак існують винятки, зокрема, у Кримінальному ко-
дексі штату Каліфорнія вони розміщені за злочинами проти трьох 
гілок влади, а у кодексі штату Пенсільванія, так само як і в Примір-
ному кодексі США — після розділу під назвою «Посягання на існу-

1  Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть : учеб. пособие / под 
ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – М. : Изд. дом «Кармен», 2004. – С. 237–238.

2  Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой и Ф. М. Ре-
шетникова. – М. : Зерцало, 1998. – С. 51–76, 183.

3  Там само.
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вання та безпеку (стабільність) держави»)1. Однак винятки підтвер-
джують правило.

Отже, у континентальній системі кримінального права намітилась 
тенденція постановки на перше місце в Особливій частині криміналь-
них кодексів розділу про злочини проти прав і свобод людини і грома-
дянина, і зокрема проти прав людини на життя та здоров’я. 

Постає питання, за яким принципом відбувається побудова Особ-
ливої частини кримінальних кодексів країн СНД? Більшість криміналь-
них кодексів країн СНД (їхня Особлива частина) будується за принци-
пом першочергової охорони прав і свобод людини і громадянина 
(і насамперед це стосується права людини на життя).

Особлива частина Кримінального кодексу РФ 1996 р. відкриваєть-
ся розд. VII «Злочини проти особи», що має п’ять глав2. Постановка 
цієї групи злочинів на перше місце, як зазначають Г. М. Борзенков та 
В. С. Комісаров, відповідає найважливішим концептуальним ідеям, 
покладеним в основу реформи кримінального права, а саме — пріори-
тетній охороні життя та здоров’я людини, її прав, свобод та законних 
інтересів. Сама по собі ця концепція заснована на положеннях Консти-
туції РФ, що проголошує: «людина, її права та свободи є вищою цін-
ністю. Визнання, додержання та захист цих прав і свобод людини 
і громадянина — обов’язок держави» (ст. 2). Про пріоритетність за-
хисту зазначених благ говориться також і у багатьох міжнародних ак-
тах3. Серед індивідуальних благ особи найважливішими є життя та 
здоров’я. Саме тому злочини проти життя та здоров’я розташовані на 
першому місці у системі Особливої частини КК РФ. Можна зробити 
висновок, що Особлива частина КК РФ побудована як згідно з міжна-
родними нормативними актами, так і з національними (Конституцією).

Таку ж побудову Особливої частини Кримінального кодексу сприй-
няла і більшість країн СНД: Особлива частина КК Грузії 1999 р. від-
кривається розд. 7 «Злочини проти людини», глава десята якого перед-
бачає відповідальність за злочини проти життя4; КК Киргизстану 

1  Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть : учеб. пособие / под 
ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. – М. : Изд. дом «Кармен», 2004. – С. 89–90.

2  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 
В. М. Лебедева. – М. : Норма, 2003. – С. 256–351.

3  Курс уголовного права. Особенная часть : учеб. для вузов : в 5 т. / под ред. 
Г. Н. Борзекова и В. С. Комиссарова. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2002. – Т. 3. – С. 91.

4  Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава ; пер. с груз. И. Мериджа-
нашвили. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 165–177.
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1997 р. — розд. I «Злочини проти особи», гл. 16 якого передбачає 
відповідальність за злочини проти життя та здоров’я1; КК Таджикис-
тану 1998 р. — розд. VII «Злочини проти особи», гл. 16 цього розділу 
передбачає відповідальність за посягання на життя та здоров’я2; КК 
Туркменістану 1997 р. — розд. VII «Злочини проти особи», гл. 16 яко-
го передбачає відповідальність за посягання на життя та здоров’я осо-
би3; КК Узбекистану 1995 р. — розд. І «Злочини проти особи», гл. 1 
«Злочини проти життя»4.

Особлива частина КК Білорусії 1999 р. відкривається розд. VI «Зло-
чини проти миру, безпеки людства та військові злочини», у гл. 19 
розд. VII передбачається відповідальність за злочини проти життя та 
здоров’я5. Особлива частина КК Азербайджану 1999 р. будується за 
таким самим принципом: розд. VII «Злочини проти миру та безпеки 
людства», а потім розд. VIII «Злочини проти особи (гл. 18 «Злочини 
проти життя та здоров’я»)6. Отже, на перше місце у системі Особливої 
частини Кримінального кодексу в цих державах ставлять злочини 
проти миру та безпеки людства, на друге — проти особи.

Можна зробити висновок, що простежується тенденція пріоритет-
ної охорони прав і свобод людини і громадянина і насамперед прав 
людини на життя та здоров’я у кримінальному законодавстві більшос-
ті країн СНД і останнім часом Європи. І лише меншість країн на пер-
ший щабель ставить інтереси держави, і, як не прикро, серед цих 
країн і Україна.

Тож, можливо, у майбутньому доцільно переосмислити систему 
Особливої частини КК України з урахуванням положень Конституції 
України, світового досвіду побудови системи Особливої частини Кри-
мінального кодексу, який свідчить про те, що кримінально-правовій 

1  Пудовочкин Ю. Е. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравни-
тельно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых 
Государств / Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирвагидов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 
С. 289.

2  Ахбори Маджлиси Оли Респ. Таджикистан. – 2001. – № 6. – Ст. 167.
3  Ведомости Меджлиса Туркменистана. – 1997. – № 2, ч. II. – Ст. 9.
4  Ведомости Верхов. Совета Респ. Узбекистан. – 1995. – № 1.
5  Уголовный кодекс Республики Беларусь / предисл. Б. В. Волженкина ; обзорн. 

ст. А. В. Баркова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 199, 212.
6  Пудовочкин Ю. Е. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравни-

тельно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых 
Государств / Ю. Е. Пудовочкин, С. С. Пирвагидов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 
С. 290.
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охороні та захисту насамперед підлягають права та свободи людини 
(зокрема, життя і здоров’я).

3.3.  Кримінально-правова охорона  
життя людини

До Кримінального кодексу України увійшли вагомі досягнення 
науки та практики щодо забезпечення охорони прав людини. Це сто-
сується і права людини на життя. Серед позитивних досягнень щодо 
охорони життя людини можна назвати законодавче закріплення дифе-
ренційованого підходу до проблеми кримінально-правової охорони 
життя людини від злочинних посягань (прикладом є частини 1 та 2 
ст. 115 КК України). 

З урахуванням положень ст. 12 КК України злочини, що посягають 
на життя людини як основний об’єкт, належать до категорії особливо 
тяжких, тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості. Лише умисне 
вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі переви-
щення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК Укра-
їни) належить до злочинів невеликої тяжкості. Це свідчить про те, що 
і суспільством, і законодавцем ці посягання усвідомлюються як най-
більш небезпечні злочини.

Однак сьогодні існує велике коло невирішених дискусійних питань 
і в теорії, і у практиці щодо злочинів проти життя особи. Деякі з них 
лише окреслимо, на деяких зупинимося більш детально. 

3.3.1. Поняття та ознаки вбивства
Історично склалося так, що зміст злочинних посягань на життя 

людини майже завжди асоціюється з убивством. І це не дивно, адже 
всі ці злочини, крім одного (принаймні згідно з чинним Кримінальним 
кодексом), являють собою різні види вбивств, а доведення до само-
губства хоча і не є вбивством у повному розумінні, але є дуже близьким 
до нього за своєю природою та наслідками, які переслідує винний 
у доведенні до самогубства. Тож цілком виправданим буде дослідити 
проблему визначення поняття вбивства у кримінальному праві та 
у кримінальному законодавстві більш детально. У частині 1 ст. 115 КК 
України вперше надано законодавче визначення поняття «вбивство», 
яке ґрунтується на узагальненні вироблених науковцями формулювань 
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цього явища. Однак таке закріплення не внесло однозначного розумін-
ня того, що ж слід розуміти під «вбивством». Тож дискусії між науков-
цями щодо визначення поняття «вбивство» тривають. 

Вбивство як злочин вперше згадувалось у пам’ятках руського пра-
ва ще у договорах князів Олега та Ігоря з греками у 911 та 945 рр.1 та 
в договорі київського князя Ігоря з візантійським імператором у 945 р.2 
Але в цих нормах не має визначення поняття «вбивство». Однак, як 
зазначає Н. П. Стромілова, були виокремлені суб’єкти (русин, грек) та 
об’єкт злочину (життя)3.

Перша спроба визначити поняття «вбивство» мала місце у Руській 
Правді, відповідно до якої вбивство розуміли як «душогубство»4. Звід 
законів Російської імперії 1832 р. визначав вбивство через поняття 
«смертовбивство»5. З того часу і до набуття чинності КК України 
2001 р. у кримінальному законодавстві, що діяло на території нашої 
держави, поняття «вбивство» не подавалось. Так, наприклад, за Кри-
мінальним кодексом УСРР 1922 р. визначалося, якщо об’єктом зло-
чину виступало лише життя людини, то цей злочин визнавався вбив-
ством6. Певно, відмова законодавця закріпити визначення поняття 
«вбивство» пов’язана з тим, що він виходив із припущення, що це 
поняття є загальновизнаним. Однак, як слушно зазначають С. Д. Бе-
режний та К. С. Бережний, поняття «вбивство» у життєвому розумін-
ні не розкриває і не може розкрити зміст юридичних ознак цього виду 
злочину. Слово «вбити», крім позбавлення життя, у побутовому спіл-
куванні має й інші значення. Це означає, що поза сферою дії кримі-
нального законодавства під терміном «вбити» іноді мають на увазі не 
лише злочинне позбавлення життя, а й спричинення побоїв, мордувань, 

1  Эверс И. Ф. Древнейшее русское право / И. Ф. Эверс. – СПб. : Тип. Штаба Отдел. 
корпуса внутр. стражи, 1835. – С. 158–159.

2  Сборник документов по истории СССР : в 2 ч. / под ред. В. В. Мавродина. – М. : 
Высш. шк., 1970. – Ч. 1: IX–XIII вв. – С. 62.

3  Стромилова Н. П. Развитие норм об уголовной ответственности за убийство / 
Н. П. Стромилова // История государства и права. – 2002. – № 6. – С. 30–31.

4  Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под ред. О. И. Чистякова. – 
М. : Юрид. лит., 1984. – Т. 1: Законодательство Древней Руси. – С. 47.

5  Бережний С. Д. Основні підходи до визначення поняття «вбивство» в теорії 
кримінального права та за Кримінальним кодексом України / С. Д. Бережний, К. С. Бе-
режний // Унів. наук. зап. – 2011. – № 3 (39). – С. 246–247.

6  Литвин О. П. Злочини проти життя : навч. посіб. / О. П. Литвин. – К. : Вид-во 
Європ. ун-ту, 2002. – С. 6.
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доведення до повного відчаю (моральне вбивство), знищення тощо1. 
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає, що 
«убивство» (вбивство) — це насильницьке позбавлення життя як кар-
ний злочин2. За С. І. Ожеговим «убить» — позбавити життя, а «убий-
ство» — злочинне позбавлення життя кого-небудь3. В. І. Даль визначав 
слово «убить» як «зашибить», «ударить до смерти», а «убийство» —  
як позбавлення кого-небудь життя, як злочин4.

У кримінально-правовому сенсі термін «убивство» сприймають 
у вужчому значенні, ніж його трактують у літературі загалом, оскільки 
для настання кримінальної відповідальності за вбивство необхідна 
наявність певних ознак, які свідчили б про вчинення злочину5.

У теорії кримінального права можливо виокремити два підходи до 
визначення поняття вбивства. Прибічники першого з них визначають 
вбивство як протиправне умисне або необережне позбавлення життя 
іншої людини. Ш. С. Рашковська надає таке визначення6. А. А. Піонт-
ковський також визначав вбивство як протиправне умисне або нео-
бережне позбавлення життя людини7. М. К. Аніянц зазначав, що про-
типравне, винне позбавлення життя — це вбивство незалежно від того, 
чи виражалась вина суб’єкта злочину у формі умислу або необереж-
ності8. Г. О. Мендельсон також пропонує під убивством розуміти 

1  Бережний С. Д. Основні підходи до визначення поняття «вбивство» в теорії 
кримінального права та за Кримінальним кодексом України / С. Д. Бережний, К. С. Бе-
режний // Унів. наук. зап. – 2011. – № 3 (39). – С. 247.

2  Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – С. 295.

3  Ожегов С. И. Словарь русского языка: толковый словарь / С. И. Ожегов ; [ред. 
Н. Ю. Шведова]. – М. : Рус. яз., 1991. – С. 96.

4  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. – М., 
1995. – Т. 4. – С. 457.

5  Маковецька Н. Є. Поняття вбивства за кримінальним правом України та Респу-
бліки Польща / Н. Є. Маковецька // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. – 2009. – 
№ 1. – С. 2; Фітьковський С. М. До питання визначення поняття «вбивство» у кримі-
нальному праві України / С. М. Фітьковський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 
2014. – Вип. 5, т. 3. – С. 88.

6  Рашковская Ш. С. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 
личности: лекции для студентов ВЮЗИ / под ред. А. Н. Васильева ; М-во высш. об-
разования СССР. – М., 1956. – С. 8.

7  Пионтковский А. А. Курс советского уголовного права / А. А. Пионтковский. – 
М., 1971. – Т. 5. – С. 21.

8  Аниянц М. К. Ответственность за преступления против жизни по действующему 
законодательству союзных республик / М. К. Аниянц. – М. : Юрид. лит., 1964. – С. 16.
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умисне або необережне протиправне позбавлення життя іншої лю-
дини1. О. О. Жижиленко визначав вбивство як позбавлення винним 
життя іншої людини, зауважуючи при цьому, що вбивство за Кримі-
нальним кодексом можливе як за наявності умислу, так і з необереж-
ності; при цьому необережне вбивство створює особливий вид вбив-
ства2. Більш широке визначення вбивства надав М. І. Загородников. 
На думку вченого, вбивство — це протиправне умисне або необе-
режне позбавлення життя іншої людини, якщо спричинення смерті 
є підставою для кримінальної відповідальності3. С. В. Бородін визна-
чає вбивство як винне діяння, що посягає на життя іншої людини та 
заподіює їй смерть4. В. І. Борисов та В. М. Куц визначають вбивство 
як протиправне, умисне або не обережне позбавлення життя іншої 
людини5.

Прибічники другого підходу визначають вбивство лише як умис-
не діяння. М. Д. Шаргородський підкреслював, що вбивство необхід-
но розуміти лише як умисне неправомірне позбавлення життя іншої 
людини. Відповідно, на думку науковця, недоцільно називати вбив-
ством випадки необережного позбавлення життя. При цьому вчений 
наводить конкретні аргументи на користь своєї позиції. Перший з них 
зводиться до того, що М. Д. Шаргородський звертає увагу на те, що 
під терміном «убивця» у повсякденному житті не розуміють особу, 
яка необережно позбавила життя іншу людину, і з кримінально-по-
літичної точки зору недоцільно вживати поняття найбільш тяжкого 
злочину проти особи до випадків необережного діяння. Другий ар-
гумент ґрунтується на досвіді зарубіжних держав, в багатьох з яких 
термін, ідентичний слову «вбивство», застосовують лише до найбільш 
тяжких випадків протиправного умисного позбавлення життя іншої 
людини. Третій аргумент базується на філологічному визначенні 

1  Мендельсон Г. А. Уголовная ответственность за убийство и телесные повреж-
дения / Г. А. Мендельсон. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1962. – С. 5.

2  Жижиленко А. А. Преступления против личности / А. А. Жижиленко. – М. ; Л. : 
Гос. изд-во, 1927. – С. 6, 12.

3  Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному 
праву / Н. И. Загородников. – М. : Госюриздат, 1963. – С. 5.

4  Бородин С. В. Ответственность за убийство: Квалификация и наказание по рос-
сийскому праву / С. В. Бородин. – М. : Юрист, 1994. – С. 8.

5  Борисов В. И. Преступления против жизни и здоровья : вопросы квалификации 
/ В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : Консум, 1995. – С. 6.
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терміна «вбивство», згідно з яким він вживається для позначення 
цілеспрямованих дій, хоча і в дуже широкому його розумінні. Науко-
вець звертає увагу на те, що ні у кого не виникає сумнівів стосовно 
того, що самогубець, тобто той, хто вбиває сам себе, є особою, яка 
загинула внаслідок своєї необережності1.

Позиція щодо виключення необережного позбавлення життя з по-
няття «вбивство» піддалася критиці. Аргументи висувалися різні. На-
приклад, М. К. Аніянц зазначав, що з поняттям «вбивство» тісно 
пов’язане уявлення людей про вчинення тяжкого злочину, яке повинно 
бути збережене, коли йдеться про вбивство з необережності2. А. А. Пі-
онтковський, Г. Л. Крігєр зауважували, що визнання необережного 
позбавлення життя не вбивством, а іншим злочином здатне лише по-
слабити негативну моральну оцінку цього злочину з боку криміналь-
ного права3. М. І. Загородников наголошував, що звуження поняття 
«вбивство» лише до умисної форми вини може призвести до послаб-
лення боротьби з необережними злочинами проти життя4.

Разом з тим низка науковців сучасності підтримала позицію 
М. Д. Шаргородського. Зокрема, Ю. В. Баулін запропонував таке фор-
мулювання поняття «вбивство» — протиправне умисне позбавлення 
життя іншої особи, учинене суб’єктом злочину за відсутності обставин, 
що виключають протиправність такого діяння5. М. П. Короленко про-
понує таке визначення поняття «вбивство» — умисне протиправне 
позбавлення життя іншої особи, народженої людиною6. Я. О. Триньо-

1  Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья / М. Д. Шаргород-
ский. – М. : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – С. 36–38.

2  Аниянц М. К. Ответственность за преступления против жизни по действующе-
му законодательству союзных республик / М. К. Аниянц. – М. : Юрид. лит., 1964. – 
С. 15.

3  Курс советского уголовного права: [в 6 т.] / [редкол.: А. А. Пионтковский и 
др.]. – М. : Наука, 1970–1971. – Т. 5 : Преступления против личности, ее прав. 
Хозяйственные преступления / А. А. Пионтковский, П. С. Ромашкин, Г. Л. Кригер. – 
М. : Наука, 1971. – С. 21.

4  Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголовному 
праву / Н. И. Загородников. – М. : Госюриздат, 1963. – С. 20.

5  Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивства / Ю. В. Баулін // Кримінально-
правова охорона життя та здоров’я особи : матеріали наук-практ. конф. (Харків,  
22–23 квіт. 2004 р.) / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 
2004. – С. 18.

6  Короленко М. П. Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих 
обставинах : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. П. Короленко. – Одеса, 2002. – 
С. 37.
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ва запропонувала розуміти під убивством умисне злонамірне насиль-
ницьке протиправне заподіяння смерті іншій людині1.

У цілому, як зазначають С. Д. Бережний та К. С. Бережний, незва-
жаючи на різноманітність у визначенні поняття «вбивство», науковці 
переважно погоджуються із такими його ознаками: протиправність, 
винність, заподіяння смерті іншій особі2.

Що ж слід розуміти під протиправністю діяння, передбаченого 
Кримінальними кодексом? Як зазначає Ю. В. Баулін, дореволюційні 
криміналісти, більшість радянських криміналістів до прийняття Основ 
кримінального законодавства Союзу РСР та союзних республік, сучас-
ні західні вчені виходять з того, що протиправність як ознака злочи-
ну — суперечність діяння так званому об’єктивному правопорядку, 
тобто нормам і неюридичним регуляторам, що передбачають заборони 
(межі) в поведінці суб’єктів права. Саме порушення цих меж і визна-
ється протиправним діянням3. Інакше кажучи, протиправність — це 
порушення суспільно-небезпечним діянням кримінально-правової 
норми4. Отже, постає питання, навіщо у визначенні поняття «вбивство» 
передбачати знову ознаку протиправності, якщо вбивство і так проти-
правне згідно з Кримінальним кодексом. Деякі вчені пропонують 
з метою термінологічного розвантаження кримінального закону та 
недоцільності використання слова «протиправність» у визначенні 
вбивства, що дається законодавцем у ч. 1 ст. 115 КК України, врахову-
ючи те, що будь-яке діяння, що міститься в Особливій частині КК 
України, характеризується такою ознакою, як протиправність, виклю-
чити цю ознаку5. Однак існують випадки правомірного позбавлення 

1  Триньова Я. О. Кримінально-правова оцінка позбавлення життя іншої людини 
з жалю до неї : [монографія] / Я. О. Триньова. – К. : Софія-А ЛТД, 2008. – С. 54.

2  Бережний С. Д. Основні підходи до визначення поняття «вбивство» в теорії 
кримінального права та за Кримінальним кодексом України / С. Д. Бережний, К. С. Бе-
режний // Унів. наук. зап. – 2011. – № 3 (39). – С. 249.

3  Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивства / Ю. В. Баулін // Кримінально-
правова охорона життя та здоров’я особи : матеріали наук-практ. конф. (Харків, 22–23 
квіт. 2004 р.) / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 
2004. – С. 18–19.

4  Фітьковський С. М. До питання визначення поняття «вбивство» у кримінально-
му праві України / С. М. Фітьковський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2014. –  
Вип. 5, т. 3. – С. 90.

5  Каранікола О. П. Поняття та ознаки вбивства / О. П. Каранікола // Учен. зап. 
Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. науки». – 2013. – Т. 26 (65), 
№ 1. – С. 390; Каранікола О. П. Умисне вбивство заручника або викраденої людини: 
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життя іншої людини. Наприклад, не є вбивством, а навпаки, є право-
мірним позбавлення життя іншої людини під час необхідної оборони, 
крайньої необхідності, затримання злочинця, виконання наказу тощо. 
Тож слід підтримати точку зору науковців, які вирізняють протиправ-
ність як ознаку вбивства1.

Наступною ознакою вбивства є вина. Згідно з чинним КК України 
вина при вчиненні вбивства може бути і у формі умислу, і у формі 
необережності. У частині 1 ст. 115 КК України, як зазначалося, вперше 
надано законодавче закріплення поняття «вбивство», а саме, вбивство 
визначається як умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. 
Виходячи із такого законодавчого визначення, вбивство — це завжди 
умисне діяння. І ось тут ми стикаємося з тим, що законодавець супе-
речить сам собі. По-перше, сама ст. 115 КК України має назву «Умис-
не вбивство», і, по-друге, КК України містить ст. 119 під назвою «Вбив-
ство через необережність». Тож виходить, що з огляду на назву ст. 115 
та ст. 119 КК України вбивство є як умисне, так і необережне заподі-
яння смерті. Маємо справу з очевидною помилкою. Саме на цьому 
наголошують В. К. Грищук та Н. Є. Маковецька і говорять про те, якщо 
підставити наведене в ч. 1 ст. 115 КК України визначення в назву та 
диспозицію ч. 1 ст. 119 КК України, то отримаємо: «умисне проти-
правне заподіяння смерті іншій людині, вчинене через необережність»2. 

Науковці пропонують різні шляхи виправлення такої помилки. Так, 
С. Д. Шапченко та С. С. Яценко говорять про те, що відсутність у дис-
позиції ч. 1 ст. 115 КК України терміна «умисне вбивство» треба роз-
глядати як редакційну неточність, оскільки зміст назви ст. 115, зміст 
диспозиції ч. 2 цієї статті та назви ст. 119 КК України дозволить зро-
бити однозначний висновок про те, що у ч. 1 ст. 115 КК України перед-
бачена відповідальність за умисне вбивство без обтяжуючих обставин, 

кримінально-правова, кримінологічна характеристика та протидія : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / О. П. Каранікола. – Х., 2015. – С. 6.

1  Баулін Ю. В. Протиправність як ознака вбивства / Ю. В. Баулін // Кримінально-
правова охорона життя та здоров’я особи : матеріали наук-практ. конф. (Харків, 22–23 
квіт. 2004 р.) / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 
2004. – С. 19; Толмосов В. И. Преступления против личности : крат. курс лекций / 
В. И. Толмосов. – Самара : Самар. гуманит. акад., 2009. – С. 18; Борзенков Г. Н. Ква-
лификация преступлений против жизни и здоровья : учеб.-практ. пособие / Г. Н. Бор-
зенков. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2005. – С. 23.

2  Грищук В. К. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки 
Польща: юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В. К. Грищук, Н. Є. Мако-
вецька. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – С. 16.
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а кримінально-правовий зміст її диспозиції має встановлюватись, ви-
ходячи з формулювання «умисне вбивство, тобто умисне протиправне 
заподіяння смерті іншій людині»1. В. М. Мамчур навпаки говорить про 
те, що вбивство має бути визначене в законі лише як умисне позбав-
лення життя іншої людини. А в тій статті Кодексу, яка передбачає від-
повідальність за необережне позбавлення життя іншої людини, необ-
хідно вжити формулювання «заподіяння смерті» замість терміна 
«вбивство»2. Також В. М. Мамчур констатує, що таке кримінально-
правове формулювання суперечить правилам законодавчої техніки, 
оскільки не можна, визначивши вбивство як умисне протиправне за-
подіяння смерті іншій людині, надалі використовувати цей термін для 
позначення необережного діяння3. У принципі погоджуючись з такою 
позицією, М. І. Хавронюк зазначає, що проблема тут полягає не стіль-
ки в правилах законодавчої техніки, скільки у різному правовому 
змісті двох зазначених кримінально-правових явищ. Для обох харак-
терним є один вид суспільно небезпечного наслідку — смерть людини, 
але діяння, які призводять до нього, є істотно різними. Власне останнє, 
а не правила законодавчої техніки є визначальним щодо недопусти-
мості позначення позбавлення життя з необережності терміном 
«вбивство»4. Такий підхід до визначення поняття вбивства по суті є 
поверненням до позиції М. Д. Шаргородського, що видається цілком 
обґрунтованою, на що звертають увагу й інші науковці5.

В. К. Грищук та Н. Є. Маковецька пропонують два можливі під-
ходи щодо виходу із ситуації, що склалася через «помилку» законодав-
ця: а) визначити в ч. 1 ст. 115 КК України вбивство як винне проти-
правне заподіяння смерті іншій людині, або б) змінити назву і текст 

1  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: за станом 
законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / за 
ред. С. С. Яценка. – К. : А. С. К., 2002. – С. 233.

2  Мамчур В. Проблема визначення поняття вбивства в кримінальному праві 
України / В. Мамчур // Право України. – 1999. – № 3. – С. 71–73.

3  Мамчур В. М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її 
близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського 
обов’язку : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / В. М. Мамчур. – К., 
2003. – С. 7.

4  Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континен-
тальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хав-
ронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – С. 652.

5  Грищук В. К. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки 
Польща: юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В. К. Грищук, Н. Є. Мако-
вецька. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – С. 18.
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ст. 119 КК України, виключивши з цього поняття «вбивство» та замі-
нивши його на поняття «позбавлення життя», наголошуючи, що другий 
підхід є більш доцільним. Тоді і в назві статті, і в тексті ст. 119 КК 
України, наголошують науковці, буде словосполучення «позбавлення 
життя через необережність», що, на їх думку, цілком узгоджуватиметь-
ся з поняттям вбивства, закріпленого у ч. 1 ст. 115 КК України1. Щодо 
використання словосполучення «позбавлення життя через необереж-
ність» у ст. 119 КК України, то на думку деяких вчених ця позиція є 
спірною. Зокрема С. М. Фітьковський зазначає, що термін «позбавлен-
ня» означає «забирати, віднімати щось у кого-небудь, залишити кого-, 
що-небудь без чогось, знищити», тобто «позбавити життя» означає 
«забрати життя, залишити кого-небудь без життя, знищити». Тож, на 
думку вченого, постає запитання — чи можна вважати особу, яку не 
вбили, але заподіяли таких тяжких тілесних ушкоджень, унаслідок яких 
вона буде прикута до ліжка в подальшому або в неї порушиться пси-
хічна діяльність через пережите, такою, що не позбавлена нормально-
го життя, не знищеною? Сам науковець говорить, що це питання ри-
торичне, і вважає, що в диспозиції ст. 119 КК України має бути 
обов’язкова вказівка на наслідок діяння, тобто смерть, що дасть змогу 
уникнути розбіжностей у тлумаченні закону2. Видається, що такий 
підхід є обґрунтованим. Слід зазначити, що і В. К. Грищук у своїй на-
уковій статті дійшов висновку, що в назві ст. 119 КК України та її 
змісті доцільно вживати словосполучення «заподіяння смерті через 
необережність»3. Л. А. Остапенко також говорить, що законодавче ви-
значення поняття вбивства не охоплює випадків необережного позбав-
лення життя іншої людини (ст. 119 КК України), тому цей злочин 
правильно буде назвати заподіянням або спричиненням смерті через 
необережність4. Така позиція є цілком виправданою.

1  Грищук В. К. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки 
Польща: юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В. К. Грищук, Н. Є. Мако-
вецька. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2012. – С. 18.

2  Фітьковський С. М. До питання визначення поняття «вбивство» у кримінально-
му праві України / С. М. Фітьковський // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2014. –  
Вип. 5, т. 3. – С. 89–90.

3  Грищук В. К. Юридичний аналіз основного складу умисного вбивства за Кри-
мінальним кодексом України 2001 р. / В. К. Грищук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія юрид. – 
2002. – Вип. 37. – С. 407–415.

4  Остапенко Л. А. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при 
пом’якшуючих обставинах (статті 116, 117, 118 КК України) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Л. А. Остапенко. – К., 2003. – С. 4.
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Останньою ознакою вбивства є заподіяння смерті іншій особі. 
У ч. 1 ст. 115 КК України передбачено відповідальність за заподіяння 
смерті іншій людині. Як зазначає А. А. Музика, є очевидним, що по-
няття «особа» і «людина» далеко не завжди тотожні, але в контексті 
кримінального закону їх вживають як синоніми1. Дійсно, коли вико-
ристовують термін «людина», звичайно мають на увазі особу, персону, 
індивіда, індивідуума2. 

Слід наголосити, що важливим при виокремленні зазначеної озна-
ки є те, що смерть заподіюється саме іншій людині. Такою вказівкою 
у законі акцентують, що заподіяння смерті самому собі (самогубство) 
не розглядається як злочин, і в разі невдалої спроби суїциду особа не 
підлягає за це відповідальності. І це положення закону є цілком ви-
правданим, оскільки історія знає випадки, коли за самогубство перед-
бачалась відповідальність. Наприклад, за Воїнським артикулом 1715 р. 
передбачалося так зване покарання за самогубство — тіло самогубці 
«волочили по обозу або вулиці до безчесного місця і там закопували» 
(Арт. 164 глава XIX)3. 

Також, як зазначають В. К. Грищук та Н. Є. Маковецька, ознака 
вбивства — заподіяння смерті іншій людині — вказує на те, що не є 
вбивством позбавлення життя не людини, а якоїсь іншої живої істоти. 
Так, зокрема, не можна розглядати як вбивство позбавлення життя 
тварини чи інших живих істот. У зв’язку з цим постає теоретичне пи-
тання про те, чи може бути вбивством позбавлення життя клона люди-
ни4. На цю проблему звертає увагу й А. А. Музика, який ще у 2004 р. 
говорив про те, що в Україні не існує не лише нормативно-правової 
бази, а й теоретичної моделі розв’язання проблеми клонування5. Це 

1  Музика А. А. Вбивство: деякі міркування щодо кримінально-правових дослі-
джень в Україні (2001–2003 рр.) / А. А. Музика // Кримінально-правова охорона жит-
тя та здоров’я особи : матеріали наук-практ. конф. (Харків, 22–23 квіт. 2004 р.) / редкол.: 
В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 15.

2  Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. А. Чешко. – 
2-е изд., стер. – М. : Сов. энциклопедия, 1969. – С. 586–587.

3  Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. / под ред. О. И. Чистякова. – 
М. : Юрид. лит., 1984. – Т. 1: Законодательство Древней Руси. – С. 360.

4  Грищук В. К. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки 
Польща: юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В. К. Грищук, Н. Є. Мако-
вецька. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т управ. та права, 2012. – С. 37.

5  Музика А. А. Вбивство: деякі міркування щодо кримінально-правових дослі-
джень в Україні (2001–2003 рр.) / А. А. Музика // Кримінально-правова охорона жит-
тя та здоров’я особи : матеріали наук-практ. конф. (Харків, 22–23 квіт. 2004 р.) / редкол.: 
В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 15.
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питання й досі залишається не розв’язаним, незважаючи на ряд за-
конопроектів, що внесені до Верховної Ради України. Напевно, слід 
погодитися з А. А. Музикою в тому, що реалії сьогодення, зокрема 
пов’язані з розвитком і досягненнями наукових сфер життя, вимага-
ють не лише передбачення кримінальної відповідальності за клону-
вання людської істоти, а й закріплення права такої істоти на життя 
у разі її появи на світ. Тобто йдеться про те, що клон людини має 
однозначно перебувати під кримінально-правовою охороною на за-
конних підставах1.

Підсумовуючи аналіз доктринального та законодавчого визначення 
поняття «вбивство» вважаємо за необхідне зазначити, що під вбивством 
слід розуміти умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. 
Ознаками вбивства є протиправність, умисна форма вини, заподіяння 
смерті іншій людині.

3.3.2.  Кваліфікація умисного вбивства за обставин, 
що обтяжують кримінальну відповідальність

Із прийняттям КК України 2001 р. законодавець увів низку нових 
кваліфікуючих ознак умисного вбивства: вбивство малолітньої ди-
тини (п. 2 ст. 115 КК України); вбивство заручника (п. 3 ст. 115 КК 
України) із доповненням у 2008 р. цього пункту положенням про 
посягання на викрадену людину2; вбивство близького родича особи 
у зв’язку з виконанням ним службового або громадського обов’язку 
(п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України). У 2009 р. ч. 2 ст. 115 КК була доповне-
на новою кваліфікуючою ознакою — умисне вбивство з мотивів 
расової, національної чи релігійної нетерпимості3. Таких змін ви-
магали реалії суспільного життя. 

Розглянемо обставини, що обтяжують кримінальну відповідаль-
ність за умисне вбивство, і особливості кваліфікації вчиненого за їх 

1  Музика А. А. Вбивство: деякі міркування щодо кримінально-правових дослі-
джень в Україні (2001–2003 рр.) / А. А. Музика // Кримінально-правова охорона жит-
тя та здоров’я особи : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 22–23 квіт. 2004 р.) / 
редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 15.

2  Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів 
України щодо гуманізації кримінальної відповідальності : Закон України від 15 квіт. 
2008 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236.

3  Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності 
за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості : Закон України 
// Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 5. – Ст. 43.
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наявності з урахуванням позицій вчених, висловлених в монографічній 
та іншій літературі, а також судової практики, зокрема, у постанови 
Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику по справам 
про злочини проти життя та здоров’я особи» від 7 лютого 2003 р. 
(далі — Постанова))1.

Умисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). 
Відповідальність за таке вбивство настає, коли позбавлення життя 
кількох осіб охоплювалось єдиним умислом винного.

Віднесення вбивства двох або більше осіб до обставин, що обтяжу-
ють цей злочин, пояснюється тяжкістю наслідків, які настають у зв’язку 
з цим, небезпечністю особи винного, що позбавляє життя декількох осіб. 
Ця кваліфікуюча ознака була притаманна і КК УРСР 1960 р., саме тому 
судовою практикою відпрацьовані певні критерії її оцінки. 

Вбивство двох або більше осіб являє собою єдиний злочин. Спри-
чинення смерті всім потерпілим відбувається або одночасно, або з роз-
ривом у часі, але, як відмічав Г. М. Борзенков, цей розрив повинен бути 
незначним2. Однак, як правильно зазначається у Постанові, наявність 
розриву у часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або 
більше осіб значення для кваліфікації не має (п. 5)3. Важливо, і це має 
бути доведено, що дії винного охоплювались єдиним умислом на вбив-
ство двох або більше осіб. У таких випадках немає потреби додатково 
кваліфікувати його дії ще й за ч. 1 ст. 115 КК України, оскільки вони 
повністю охоплюються п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України. 

Доведення наявності єдності умислу викликає труднощі на прак-
тиці. У доктрині кримінального права проблема єдності умислу 
традиційно розглядається через призму мотивів поведінки винного 
та ключове значення надається розв’язанню питання, чи повинні усі 
потерпілі позбавлятися життя за однаковими мотивами або мотиви 
заподіяння смерті різним особам можуть не збігатися4. Як зазначає 

1  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 38.

2  Курс уголовного права. Особенная часть : учеб. для вузов : Т. 3 / под ред. 
Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. – М. : ИКД Зерцало-М, 2002. – С. 110.

3  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 38.

4  Сотула О. С. Кримінально-правова охорона життя людини в країнах романо-
германської правової сім’ї: ретроспектива, компаративістика, моделювання : [моно-
графія] / О. С. Сотула. – Х. : Вид. Іванченко І. С., 2015. – С. 205.
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С. В. Бородін, про єдність умислу може свідчити і один і той самий 
мотив вчинення злочину1. Л. А. Андреєва зазначає, що для кваліфі-
кації умисного вбивства двох і більше осіб необхідно, щоб усі жерт-
ви бути позбавлені життя за одним і тим же мотивом2. На противагу 
такого підходу Т. В. Кондрашова наголошує, що мотиви можуть бути 
різними навіть при різночасному позбавленні життя кількох потер-
пілих3. Останнє відповідає положенням Постанови, в якій зазнача-
ється, що не має значення, яким мотивом керувався винний і чи був 
він однаковим при позбавленні життя кожного з потерпілих (п. 5)4.

При визнанні вбивства двох або більше осіб у різний час, що було 
об’єднано єдиним злочинним наміром, має бути встановлений лише 
прямий умисел, а при одночасному вбивстві може мати місце не лише 
прямий умисел, але й непрямий.

До одночасного вбивства двох або більше осіб необхідно відноси-
ти такі вбивства, за яких потерпілі позбавляються життя без розриву 
у часі. Це може бути, наприклад, вбивство двох людей одним пострілом 
або спричинення смерті одному за одним.

У судовій практиці постає питання, як необхідно кваліфікувати 
одночасне вчинення вбивства однієї особи і замах на іншу. При його 
вирішенні вчені висловлюють різні думки. Так, прибічники однієї 
точки зору зазначають, що при встановленні умислу винного на по-
збавлення життя двох або більше осіб вбивство однієї та замах на 
життя іншої необхідно кваліфікувати як закінчений злочин за п. 1 ч. 2 
ст. 115 КК України, а О. М. Попов зазначає, що в такому випадку дії 
винного необхідно кваліфікувати як замах на вбивство двох або більше 
осіб5. Третя позиція зводиться до того, що дії винного кваліфікують за 

1  Бородин С. В. Преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Юристъ, 
2000. – С. 79.

2  Андреева Л. А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоя-
тельствах : учеб. пособие / Л. А. Андреева. – СПб. : С.-Петерб. юрид. ин-т Ген. 
прокуратуры РФ, 1998. – С. 4.

3  Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 
жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности / Т. В. Кондрашо-
ва. – Екатеринбург : Гуманитар. ун-т, 2000. – С. 53–54. 

4  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 38.

5  Попов А. Н. Убийство при отягчающих обстоятельствах / А. Н. Попов. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 82.
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ч. 2 ст. 15 та п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України та ч. 1 ст. 115 КК України1, яка 
і є науково обґрунтованою. 

На практиці постає питання щодо відмежування вбивства двох 
і більше осіб від вбивства, вчиненого способом, небезпечним для жит-
тя багатьох осіб. Питання щодо кваліфікації вбивства за сукупністю 
цих ознак має вирішуватися, на думку С. В. Бородіна, таким чином: 
у тих випадках, коли особа, вчиняючи злочин, ставить перед собою 
конкретну мету — вбивство двох або більше осіб, і здійснює це спо-
собом, що є небезпечним для життя багатьох осіб, кваліфікація здій-
снюється з урахуванням двох цих обставин. У такому випадку спосіб 
вбивства двох або більше осіб одночасно свідчить і про його небез-
пеку для життя багатьох людей. Діяння буде кваліфікуватися так само 
і у тому випадку, коли винний вчинив вбивство двох чи більше осіб, 
незалежно від характеру умислу, способом, що є небезпечним для 
життя багатьох осіб2. Ця позиція є прийнятною при кваліфікації умис-
ного вбивства за таких обставин.

Причому для кваліфікації не має значення, яким мотивом він керу-
вався при вбивстві кожного з потерпілих, за винятком корисливого та 
хуліганського мотивів (за наявності таких мотивів вчинене кваліфіку-
ється ще і за п. 6 або п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України відповідно). 

Умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). 
Вбивство малолітнього — кваліфікуюча обставина, як зазначалося, що 
вперше включена до КК України 2001 р. Таке доповнення чинного 
Кодексу є цілком аргументованим, адже малолітня дитина фактично 
знаходиться у безпорадному стані, не може себе захистити та чинити 
відповідний, належний опір особі, що посягає на її життя3. До того ж 
таке вбивство найчастіше вчиняється не лише шляхом дії (удушення, 
нанесення ран, побоїв тощо), а й за відсутності таких дій — шляхом 
бездіяльності, наприклад, невиконання обов’язків, що має виконувати 

1  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 ч. / за 
заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. – К. : Форум, 2001. – Ч. 2. – С. 41.

2  Бородин С. В. Преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Юристъ, 
2000. – С. 99–100.

3  Короленко М. П. Кваліфікація та класифікація умисних вбивств при обтяжуючих 
обставинах : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. П. Короленко ; Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – С. 12; Короленко М. П. Кваліфікація 
умисних вбивств при обтяжуючих обставинах / М. П. Короленко. – К. : Ін-т держави 
і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 50.
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винна особа, яка зобов’язана піклуватися та доглядати за потерпілим 
(залишення без їжі, допомоги, нагляду за хворою дитиною тощо). Від-
носно цієї кваліфікуючої ознаки у Постанові зазначено, що під вбив-
ством малолітньої дитини розуміють умисне позбавлення життя особи, 
що не досягла 14 років1. Відповідальність за таке вбивство має наста-
вати, коли вбивця або достовірно знав, що потерпілий є малолітнім, 
або припускав це, або за обставинами справи повинен був і міг це 
усвідомлювати (наприклад, у випадах спільного проживання з потер-
пілим в одному будинку, працівник навчального закладу, де навчався 
потерпілий, та ін.).

Умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала 
у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Щодо умисного вбив-
ства жінки, що завідомо для винного знаходилась у стані вагітності, 
то підвищена суспільна небезпека цього злочину полягає в тому, що, 
спричиняючи смерть вагітній жінці, винний знищує й плід як зародок 
майбутнього життя2. А. М. Красиков вважає, що встановлення підви-
щеної кримінальної відповідальності за вбивство вагітної жінки є 
справедливим, тому що злочинець посягає не лише на право вагітної 
на життя, але й на її репродуктивне право3. Але, як слушно зазначає 
О. М. Попов, погодитися з такою точкою зору не можна, оскільки вин-
ний посягає на життя людини, а не на похідні функції, що обумовлені 
статтю4.

Як обов’язкова ознака цього злочину законом встановлюється за-
відоме знання винного про стан вагітності потерпілої в момент по-
збавлення її життя.

Більшість дослідників виходять з того, що поняття «завідомість» 
означає достовірне знання винного про існування вагітності потерпілої. 
Зокрема, Е. Ф. Побєгайло пише, що цей склад повинен інкримінува-
тися лише в тих випадках, коли винному в момент вчинення вбивства 

1  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 38.

2  Курс уголовного права. Особенная часть : учеб. для вузов : Т. 3 / под ред. 
Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. – М. : ИКД Зерцало-М, 2002. – С. 118.

3  Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву 
/ А. Н. Красиков. – Саратов : ОАО «Полиграфист», 1993. – С. 65.

4  Попов А. Н. Убийство при отягчающих обстоятельствах / А. Н. Попов. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 335.
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достовірно було відомо, що жінка перебуває у стані вагітності1. Не 
погоджується з такою позицією С. В. Бородін, який зазначає, що при 
завідомості безсумнівність знання суб’єкта про обтяжуючу ознаку слід 
відносити не до того, чи є вона насправді, а до того, що він знає про 
це. При цьому безсумнівність знання про обтяжуючу ознаку не зміню-
ється від того, що в суб’єкта немає цілковитої впевненості у її фактич-
ній наявності2. У таких випадках відношення винного до обтяжуючої 
обставини характеризується непрямим умислом (байдуже ставлення 
до її наявності) і, відповідно, кваліфікація вбивства за п. 2 ч. 2 ст. 115 
КК України не виключається.

У судовій практиці постає питання про те, чи підлягає застосуван-
ню п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, коли винний, що вчинив вбивство, 
помилково вважав, що потерпіла перебуває у стані вагітності.

На думку А. А. Піонтковського, вчинення злочину при помилково-
му уявленні особи про наявність кваліфікуючих злочин обставин необ-
хідно розглядати як замах на вчинення кваліфікованого злочину3. 
Однак, як справедливо зазначає С. В. Бородін, з такою пропозицією 
погодитися не можна, оскільки потерпілій спричинена смерть і має 
місце закінчений злочин4.

У свою чергу А. Н. Попов зазначає, що правильною є кваліфікація 
вчиненого саме як замах на кваліфіковане вбивство, незважаючи на те, 
що фактично винний вчинив просте (ч. 1 ст. 115 КК України) вбивство. 
Оскільки умисел винного був спрямований на вчинення кваліфікова-
ного вбивства, то його дії необхідно кваліфікувати за відповідною 
частиною ст. 15 та п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України5. Замах на кваліфікова-
не вбивство автор вважає більш небезпечним, аніж закінчене просте, 
що не є достатньо аргументованим. 

Е. Ф. Побєгайло висловлює таку думку: якщо винний виходить 
з помилкового припущення про вагітність потерпілої, якої в дійсності 

1  Побегайло Э. Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Уголовно-правовое и 
криминологическое исследование / Э. Ф. Побегайло. – Воронеж : Изд-во Воронеж. 
ун-та, 1965. – С. 20.

2  Бородин С. В. Преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Юристъ, 
2000. – С. 135.

3  Курс советского уголовного права. Т. 2. – М. : Госюриздат, 1970. – С. 339.
4  Бородин С. В. Преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Юристъ, 

2000. – С. 136.
5  Попов А. Н. Убийство при отягчающих обстоятельствах / А. Н. Попов. – СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 337.
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не існувало, вчинене необхідно кваліфікувати за сукупністю двох зло-
чинів — замах на вбивство жінки, що завідомо для винного перебува-
ла у стані вагітності, та закінчене просте чи кваліфіковане вбивство за 
інших обтяжуючих обставин. У такому випадку, на думку вченого, має 
місце ідеальна сукупність злочинів1. Але така позиція є недосконалою, 
тому що сукупність у цьому випадку відсутня, оскільки не має вчинен-
ня двох або більше самостійних злочинів.

Л. А. Андрєєва вважає, що помилка особи стосовно вагітності по-
терпілої повинна трактуватися на користь винного. Правильною в та-
кому випадку є кваліфікація дій винного як просте вбивство. Але 
з таким підходом теж навряд чи можна погодитися, оскільки спрямо-
ваність умислу винного обов’язково повинна знайти своє відображен-
ня у кримінально-правовій оцінці вчиненого.

Досить аргументованою (але знову ж таки не ідеальною) виглядає 
позиція С. В. Бородіна, який аргументує її, наводячи такий приклад. 
Л. вчинив вбивство Ш., з якою він перебував у інтимному зв’язку. Ш., 
бажаючи, щоб Л. пішов від дружини, одного разу заявила йому, що 
вона вагітна. Л., боячись «неприємностей» вдома та на роботі, вбив 
Ш. Розтин показав, що вагітною потерпіла не була. Суд кваліфікував 
дії винного як закінчене вбивство жінки, що завідомо для винного 
перебувала у стані вагітності. Л. припустився фактичної помилки, яка 
полягала в тому, що він припускав наявність обставини, що обтяжує 
вбивство. Він помилявся, припускаючи, що потерпіла має ті якості, які 
тягнуть для нього підвищену відповідальність за вбивство. При цьому 
буде меншою неточністю визнання вбивства за наявності таких об-
ставин закінченим2. 

Тож, якщо винний впевнений в тому, що потерпіла вагітна, але 
фактично такою не є, то його дії необхідно кваліфікувати за п. 2 ч. 2 
ст. 115 КК України, тобто в повному обсязі вбивство жінки, що завідо-
мо для винного є вагітною.

І навпаки, при фактичній помилці, коли винний вважає, потерпіла 
не є вагітною, а після розтину трупа виявляється, що вона перебувала 
у стані вагітності, застосування п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України виключа-
ється. Діяння повинно кваліфікуватися за ч. 1 ст. 115 КК України як 

1  Уголовное право России : учеб. для вузов : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть. – М., 
1998. – С. 28.

2  Бородин С. В. Преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Юристъ, 
2000. – С. 136.
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просте вбивство, за відсутності інших кваліфікуючих ознак вбивства, 
що перераховані у ч. 2 ст. 115 КК України.

Вбивство заручника (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України). Складність ква-
ліфікації за п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України полягає в тому, що чинний 
Кодекс не містить визначення понять ані «викрадення людина», ані 
«захоплення заручника», ані «викрадена людина» чи «заручник». За 
однією з точок зору заручником визнається особа, яка була силою за-
хоплена та утримувалась іншою особою чи особами з метою приму-
сити державу, міжнародні організації, юридичну або фізичну особу чи 
групу осіб вчинити будь-які дії або утриматися від вчинення будь-якої 
дії, що є умовою його звільнення1. М. І. Хавронюк зазначає, що за-
ручником є особа, яку захоплює або утримує інша особа, погрожуючи 
при цьому її вбити, спричинити тілесні ушкодження, вчинити інші 
насильницькі дії або продовжувати утримувати далі2. В. І. Борисов 
розуміє захоплення заручника як його викрадення, яке може бути та-
ємним або відкритим, вчиненим шляхом обману, з насильством, в тому 
числі із застосуванням зброї або без такого насильства3. У будь-якому 
разі йдеться про незаконне «заволодіння» особою та її незаконне пере-
міщення. Для відповідальності не має значення, чи здійснено вбивство 
в момент захоплення заручника або під час його утримання. Така від-
повідальність повинна наставати і за вбивство під час спроби потерпі-
лого втекти або під час його транспортування. Якщо ж мало місце саме 
захоплення та утримання заручника, то такі дії охоплюються іншим 
складом злочину і кваліфікуються за ст. 147 КК України або ст. 349 КК 
України.

Вбивство викраденої людини (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України). Викра-
деною вважається людина, яку шляхом насильства захопили, переміс-
тили та утримують у іншому місці або здійснили таке захоплення 
шляхом обману. Для відповідальності не має значення, коли саме 
вчинене вбивство — в момент викрадення, під час транспортування 
жертви або у місці, де вона утримувалася. Суб’єктом цього злочину 

1  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та 
ін. – К. : Укр. енцикл., 1999. – Т. 2. – С. 524. 

2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [А. М. Бойко, 
Л. П. Брич, В. К. Грищук та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [7-ме вид., 
переробл. та допов.]. – К. : Юрид. думка, 2010. – С. 352.

3  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / [М. І. Бажанов, 
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.] ; за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 
[2-ге вид., переробл. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 81.
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може бути як сам викрадач, так й інша людина, яка усвідомлювала, що 
позбавляє життя викрадену людину. Судова практика виходить із того, 
що людина, яка викрала потерпілого, утримувала його та умисно вби-
ла, повинна нести відповідальність за ч. 3 ст. 146 КК України за озна-
кою спричинення тяжких наслідків та п. 3 ч. 2 ст. 115 КК України.

Вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК). 
Будь-яке вбивство, безумовно, свідчить про жорстокість як злочину, 
так і самого злочинця. Але у цьому разі йдеться про надзвичайну, не-
людську, особливу жорстокість. Певним орієнтиром для розуміння 
змісту цього поняття може бути роз’яснення Постанови1, у п. 8 якої 
наводиться значний перелік обставин, що свідчать про особливу жор-
стокість вбивства. Утім і цей перелік не можна вважати вичерпним, 
тому органи досудового розслідування, як і суд під час кримінального 
впровадження, мають досліджувати й інші обставини, що можуть 
свідчити про таку жорстокість.

У роз’ясненнях Пленуму наводяться досить показові, яскраві зраз-
ки, які можуть служити підґрунтям для подальшого усвідомлення са-
мого поняття «особлива жорстокість». По-перше, з аналізу тексту 
випливає висновок, що особливо жорстоким можна визнавати не лише 
спосіб вбивства, й інші дії, які безпосередньо передували вбивству або 
були здійснені після смерті потерпілого, але безпосередньо пов’язані 
з цим злочином. Тому до обставин, що передували такому вбивству, 
можна віднести: заподіяння перед вбивством тортур, мордування; 
цинічні та інші дії, що глибоко принижують людську гідність; дії, що 
завдають особливих моральних страждань; нанесення великої кількос-
ті поранень із метою знущання над людиною, хоча самі по собі вони 
можуть і не бути небезпечними для його життя, та ін.

Прикладом такого вбивства може бути наступний випадок із судо-
вої практики. Так, громадянка К. разом з М. прийшли до громадянина 
В. додому і залишилися у нього на ніч. Вранці вони втрьох продовжи-
ли вживати спиртні напої. Десь через 2‒3 години В. схопив К. за одяг 
та спробував роздягти для здійснення статевого акту, на що вона взяла 
зі столу ніж, штовхнула його на диван, з дивана на підлогу, сіла поруч, 
взявши ніж у ліву руку, оскільки є лівшею, та вдарила ножем два рази 

1  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 38.
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у живіт, потім перевернула та нанесла ще один удар В. у спину, 
2‒3 ударами ножа подряпала груди. Після того як В. зігнувся на під-
лозі, вона викинула ніж у вікно, пішла на кухню, розбила тарілку, 
уламки якої, повернувшись, помістила в ротову порожнину В. та 
вдавила їх ногою. Зрозумівши, що останній не подає ознак життя, 
вона викликала міліцію.

Суд визнав громадянку К. винною у вчиненні умисного вбивства 
з особливою жорстокістю1.

Про особливу жорстокість під час вбивства можуть свідчити й такі 
обставини: поховання заживо; застосування отруйної речовини, що 
викликає особливі страждання; позбавлення їжі та води; спалення, 
застосування хімічних препаратів або кислот, які викликають особли-
во болісні відчуття; нанесення смертельного поранення людині, яка 
вже поранена та благає її не вбивати; вбивство людини, яка не може 
чинити опір внаслідок малолітства, старості, тяжкої хвороби та ін.

До обставин, що свідчать про особливу жорстокість, судова прак-
тика також відносить випадки вбивства людини у присутності її дітей 
або дітей у присутності їхніх батьків та ін.

Після вбивства особливу жорстокість можуть характеризувати лише 
такі дії, які безпосередньо пов’язані із вбивством та характеризуються 
як його продовження і в той же час є свідченням особливої жорстоко-
сті злочинця як стосовно потерпілого, так і його близьких (наприклад, 
знущання над трупом, його спалення, нанесення поранень після смер-
ті та ін.).

Стосовно такої ознаки особливої жорстокості, як глумління над 
трупом, слід зазначити, що у певних країнах (наприклад, Росії) судова 
практика в останні роки відмовляється від такої ознаки, оскільки такі 
дії вчиняються вже після вбивства2. Однак у випадку, коли винний вна-
слідок свого збудженого стану не усвідомлює момент настання смерті, 
глумління над трупом визнається глумлінням над жертвою і може бути 
кваліфіковано за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України. Крім того, глумління над 
трупом у присутності близьких потерпілому осіб — очевидців вбив-

1  Вирок по справі № 247/2800/13-к від 27 листопада 2013 року [Електронний 
ресурс] / Торез. міськ. суд Донец. обл. // Єдиний державний реєстр судових рішень. – 
Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35597520. – Заголовок з ек-
рана.

2  Курс уголовного права. Особенная часть : учеб. для вузов. – Т. 3 / под ред. 
Г. Н. Борзенкова, В. С. Комиссарова. – М. : ИКД Зерцало-М, 2002. – С. 120.
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ства, на нашу думку, також може визнаватися як вбивство, вчинене 
з особливою жорстокістю.

Під час досудового розслідування та судового провадження спра-
ви за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України необхідно довести, що злочинцем 
охоплювалось розуміння того, що він здійснює вбивство з особливою 
жорстокістю. У вироку суду мають бути відбиті підстави та мотиви, 
за якими суд дійшов такого висновку. Висновок про те, що вбивство 
дійсно вчинене з особливою жорстокістю, належить до компетенції 
органів досудового розслідування та суду, оскільки це поняття не є 
медичним. Судово-медичний експерт може лише надати висновок, 
чи дійсно зазнав потерпілий особливо сильних страждань під час 
вбивства1. 

Вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох 
осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Пленум Верховного Суду України 
у п. 9 Постанови зазначив, що таке умисне вбивство кваліфікується за 
п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України тільки за умови, що винний, здійснюючи 
умисел на позбавлення життя певної особи, усвідомлював, що засто-
совує такий спосіб убивства, який є небезпечним для життя не лише 
цієї особи, а й інших людей. Важливою умовою віднесення вбивства 
до кола небезпечних для життя інших людей повинна бути об’єктивна 
реальність небезпеки. Інакше кажучи, небезпека для життя інших 
людей має бути реальною2.

Необхідно враховувати не лише високі вражаючі здатності зна-
ряддя вбивства (вибухова речовина, вогонь, автоматична вогнепальна 
зброя, автомобіль та ін.), але й конкретний спосіб його застосування. 

Суб’єктивно винний повинен усвідомлювати, що застосовує засіб, 
який створює небезпеку для життя не лише тієї конкретної людини, 
яку він хоче вбити, але і для іншої особи, хоча б однієї. Наприклад, 
передача посилки, яка містить вибуховий пристрій, з метою вбити 
конкретну людину, яка знаходиться у багатолюдному натовпі3. В іншо-
му випадку, коли для зловмисника персона потерпілого принципового 

1  Таций В. Я. Понятие особой жестокости как квалифицирующего признака 
убийства / В. Я. Таций // Вопр. государства и права. – М. : Юрид. лит., 1977. – Вып. 2. – 
С. 297–306. 

2  Короленко М. П. Кваліфікація та класифікація умисних вбивств при обтяжуючих 
обставинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. П. Короленко ; Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – С. 13.

3  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 ч. / за 
ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. – К. : ФОРУМ, 2001. – Ч. 2. – С. 43.
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значення не має, він повинен усвідомлювати, що застосовує спосіб 
вбивства, який створює небезпеку для життя як мінімум двох людей, 
наприклад, вибух в людному місці, підпал житлового будинку, серія 
пострілів у натовп та ін.

Якщо винний помилково вважає, що обраний ним спосіб вбивства 
є небезпечним не лише для потерпілого, а й для інших людей, у той 
час як за конкретних обставин він таким не був, його дії необхідно 
кваліфікувати як замах на вчинення злочину за ч. 2 або ч. 3 ст. 15 та 
п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

У тих випадках, коли при вчиненні цього злочину загинуло дві або 
більше особи, злочин кваліфікується за п. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 115 КК 
України. Якщо ж при цьому заподіяно шкоду здоров’ю іншій (іншим) 
людині (людям), відповідальність настає за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України 
та відповідними статтями КК України, в яких передбачено відповідаль-
ність за умисне нанесення тілесних ушкоджень.

У випадках, коли в процесі вчинення цього злочину спричиняється 
шкода й іншим інтересам, які охороняються КК України, то такі дії 
кваліфікують за сукупністю злочинів (наприклад, коли вбивство здій-
снюється шляхом підриву будинку або транспортного засобу). 

Вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Ко-
рисливий мотив є обов’язковою передумовою такого вбивства. Судова 
практика відносить до вбивств із корисливих мотивів випадки, коли 
винний, позбавляючи життя потерпілого, бажав у такий спосіб одер-
жати відповідні матеріальні блага для себе або інших осіб (заволодін-
ня майном, грошима, цінними паперами, одержання чи збереження 
певних майнових прав або досягнення іншої майнової вигоди). До 
корисливого вбивства також відносять вбивство за винагороду або за-
для кар’єрного зростання, отримання більш високооплачуваної посади.

Якщо винний переслідував інші особисті вигоди немайнового ха-
рактеру, то ця кваліфікуюча ознака не може бути інкримінованою. 
Наприклад, не можна погодитися з кваліфікацією за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК 
України вбивства, що вчинено безкорисно, на прохання, з дружніх 
почуттів або у вдячність за що-небудь.

Зокрема, Г. Н. Борзенков зазначає, що не можна ототожнювати 
корисні спонукання як мотив вбивства з користолюбством, жадобою 
як якостями особи. З цим не можна не погодитися. Тому вбивство 
кредитором боржника не можна кваліфікувати за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК 
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України, оскільки винний не набуває майна та не позбавляється від 
матеріальних затрат1.

Від вбивства з корисливих мотивів необхідно відрізняти вбивство 
з помсти за посягання на майно винного або на інше спричинення йому 
будь-якої реальної або уявної майнової шкоди (наприклад, вбивство 
сусіда за самовільне використання мотоцикла винного).

Для відповідальності за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України не має значен-
ня, чи вдалося винному досягти корисливої мети, чи ні. У разі якщо 
злочинець діяв з інших мотивів, а після вбивства заволодів майном 
потерпілого (зняв з руки годинник, забрав з кишені гроші та ін.), немає 
підстав кваліфікувати ці дії за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Верховний Суд України до вбивства з корисливих мотивів відно-
сить вбивство з метою подальшого використання органів чи тканин 
людини з корисливою метою (для оплатної трансплантації, незаконної 
торгівлі тощо). Також відповідальність настає й у випадках вбивства 
під час розбійного нападу, незаконного заволодіння транспортним за-
собом та ін. Верховний Суд України вважає, що такі дії необхідно 
кваліфікувати за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України і за відповідною статтею, 
яка передбачає відповідальність за злочинне заволодіння майном.

Вбивство з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). 
Загальновизнано, що хуліганство — це грубе порушення громадського 
порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується 
особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 КК Укра-
їни). Тому Пленум Верховного Суду України у Постанові зазначив, що 
дії винного кваліфікуються так, коли він позбавляє іншу особу життя 
внаслідок явної неповаги до суспільства, нехтування загальнолюдськи-
ми правилами співіснування і нормами моралі, а так само без будь-якої 
причини чи з використанням малозначного приводу.

Специфіку хуліганських мотивів необхідно перш за все шукати 
в причинній обумовленості. Хуліганські спонукання позбавлені будь-
якої необхідності: вони цілком є результатом розгнузданого егоїзму, 
пов’язаного з неповагою до особи та людської гідності, байдужим 
ставленням до суспільних інтересів, неповагою до законів та правил 
людського співіснування та поведінки. Нерідко в основі такого став-
лення до суспільних та особистих інтересів лежить безпідставна злоба, 

1  Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / отв. ред. : 
В. И. Шакун, С. С. Яценко. – К. : А. С. К. 1999. – С. 379.
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відчуття невдоволених потреб, що породжує безглуздий відчай 
і пов’язане з ним прагнення здійснити руйнування споруд чи майна, 
бажання проявити і показати себе. Як зазначає Б. С. Волков, хуліганські 
спонукання означають, що суб’єкту доставляє задоволення саме зло-
чинне діяння, порушення громадського порядку, що він отримує задо-
волення від самої антисуспільної поведінки1.

У судовій практиці визнано, що вбивством з хуліганських мотивів 
вважають вбивство, вчинене на ґрунті явної неповаги до суспільства 
та суспільних моральних норм, коли поведінка винного є відкритим 
викликом громадському порядку та обумовлена бажанням протиста-
вити себе оточуючим, продемонструвати зневажливе ставлення до них2.

Досить типовим для вбивства з хуліганських мотивів є вчинення 
його, як правило, без приводу або з використанням незначного при-
воду для позбавлення життя людини (наприклад, вбивство перехожого 
за те, що він не дав прикурити, зробив справедливе зауваження та ін.).

У справах про вбивство з хуліганських спонукань мотив є обов’яз-
ковою ознакою суб’єктивної сторони. Тому мотив вбивства з хуліган-
ських спонукань повинен бути встановлений як необхідна умова 
правильної кваліфікації та правильного застосування п. 7 ч. 2 ст. 115 
КК України.

При цьому слід мати на увазі, що вбивство під час вчинення хулі-
ганських дій і вбивство з хуліганських мотивів — не одне й те саме. 
Не виключені випадки, коли під час хуліганства заподіяно смерть по-
терпілому з необережності або коли потерпілий сам був ініціатором 
сварки, бійки, проявляв агресивність, а так само тоді, коли смерть була 
спричинена з ревнощів, помсти чи інших мотивів, що виникли на 
ґрунті особистих відносин, хоча при цьому і було порушено громад-
ський порядок. За таких умов не можна говорити про вбивство особи 
з хуліганських мотивів. Останнє має місце лише тоді, коли умисне 
вбивство вчинене на ґрунті явної неповаги до суспільства, нехтування 
загальнолюдськими правилами співжиття і нормами моралі, а так само 
умисне вбивство без будь-якої причини чи з використанням малознач-
ного приводу.

1  Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений / Б. С. Волков. – М. : Изд-во 
Казан. ун-та, 1968. – С. 146.

2  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 2. – С. 39.
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Якщо ж, крім цього вбивства, злочинець вчинив й інші умисні дії, 
що супроводжувались особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, 
вчинене необхідно кваліфікувати за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України і за 
відповідною частиною ст. 296 КК України. 

Безумовно, немає підстав кваліфікувати дії винного за п. 7 ч. 2 
ст. 115 КК України у випадках, коли в процесі хуліганських дій він 
також вчинив вбивство через необережність. Такі дії повинні кваліфі-
куватися за відповідними частинами статей 296 і 119 КК України.

Відповідальність за вбивство особи чи її близького родича у зв’язку 
з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку  
(п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України). Така відповідальність настає, якщо зло-
чин вчинено з метою не допустити чи припинити правомірну діяльність 
потерпілого у зв’язку з виконанням ним зазначеного обов’язку, зміни-
ти характер дій останньої, а так само з мотивів помсти за неї незалеж-
но від часу, що минув з моменту виконання потерпілим своїх обов’язків 
до вбивства (п. 12 Постанови1).

Виконання службового обов’язку — це діяльність особи, яка вхо-
дить до кола її повноважень, а громадського обов’язку — здійснення 
спеціально покладених на особу громадських повноважень чи вчинен-
ня інших дій в інтересах суспільства або окремих громадян. Особами, 
які виконують службовий обов’язок, можуть бути не лише безпосеред-
ньо службові особи2. Зокрема, потерпілими можуть також бути й інші 
працівники, що виконують службові або виробничі функції (рядовий 
працівник установи, сторож та ін.).

Що ж стосується близьких родичів, то відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 
КПК України до них, зокрема, належить чоловік, дружина, батько, 
матір, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внуч-
ка, правнук, правнучка та ін. 

Для відповідальності за цей злочин важливо встановити, що по-
терпілий був вбитий у зв’язку з його законними діями. Якщо ж під-
ставою для вбивства були протиправні дії потерпілого (наприклад, 
зловживання владою, перевищення службових повноважень), дії вин-
ного не можуть кваліфікуватись за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК України.

1  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 38.

2  Загальне поняття службової особи визначено в частинах 3 та 4 ст. 18 КК. 
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Зазначений вид вбивства, як правило, вчиняється на підставі пом-
сти, викликаної правомірною діяльністю потерпілого (браконьєр вби-
ває лісника, який його затримав, засуджений вбиває свідка за правдиві 
свідчення в суді).

У чинному КК України передбачена спеціальна відповідальність 
і за посягання на життя або вбивство інших державних чи громадських 
діячів та службових осіб у зв’язку з їх державною, громадською або 
службовою діяльністю (див. статті 112, 348, 379, 400, 443 КК України). 
Норми цих статей є спеціальними, в той час як ст. 115 КК України 
містить загальну норму, а тому за наявності конкуренції між ними при 
застосуванні КК України до певного випадку, дії винного повинні 
кваліфікуватися за відповідними спеціальними нормами Кодексу.

Вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його 
вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України). Таке визначення цього зло-
чину дає підстави для висновку, що не має значення для відповідаль-
ності, чи був винний причетний до злочину, який приховується. Якщо 
він вчинив умисне вбивство з метою приховати раніше вчинений ним 
злочин, його дії кваліфікують за тією статтею КК, якою передбачена 
відповідальність за приховуваний злочин, та за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК 
України.

Цим пунктом ст. 115 КК України охоплюються і дії, за які встанов-
лена відповідальність у ст. 396 КК України («Приховування злочину»). 
Тому кваліфікація цього злочину за сукупністю названих статей Ко-
дексу не потрібна. Але в тих випадках, коли вбивство з метою прихо-
вування злочину, вчиненого іншою особою, було заздалегідь обіцяне, 
вона стає співучасником цього злочину, і тому її відповідальність настає 
за п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України та за пособництво в тому злочині, який 
приховувався. 

Вбивство з метою полегшити інший злочин має місце у випадках, 
коли певна особа стає на заваді злочинному наміру винного (сторож, 
який перешкоджає проникненню в магазин, або протидія охоронця 
інкасаторської машини, або дії матері, яка заважає зґвалтуванню донь-
ки, та ін.). Дії винного кваліфікують як умисне вбивство з метою по-
легшити вчинення злочину незалежно від того, був інший злочин 
вчинений чи ні. 

Вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задово-
ленням статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 
КК України). Таке вбивство завжди поєднане із зґвалтуванням потер-
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пілої особи або насильницьким задоволенням статевої пристрасті 
неприродним способом щодо іншої особи, тобто вбивство здійснюєть-
ся або в процесі вчинення статевого злочину (наприклад, як реакція на 
опір особи), або одразу після нього. Як випливає із редакції п. 10 ч. 2 
ст. 115 КК України, вона передбачає відповідальність лише за вбивство 
за певних обставин, пов’язаних із статевим злочином. Останні повинні 
кваліфікуватися додатково за ст. 152 КК України або за ст. 153 КК 
України.

Таке вбивство може вчинятися як у процесі зґвалтування, так і піс-
ля нього як помста за опір під час зґвалтування. Подальші статеві дії 
із трупом судова практика так само розглядає як вбивство, передбаче-
не п. 10 ч. 2 ст. 115 КК.

Пленум Верховного Суду України також роз’яснив, що у випадках, 
коли особу було умисно вбито через певний час після її зґвалтування 
чи насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним спо-
собом з метою їх приховання, дії винного кваліфікуються за сукупніс-
тю злочинів, передбачених відповідними частинами ст. 152 КК Укра-
їни або ст. 153 КК України та п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України (абз. 3 п. 14 
Постанови1).

Вбивство, вчинене на замовлення (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).  
У теорії кримінального права і судовій практиці виходять із того, що 
це вбивство, яке здійснює особа (виконавець) за дорученням іншої 
особи. Таке доручення може мати форму наказу, розпорядження, від-
повідно до якого виконавець зобов’язується позбавити потерпілого 
життя, а замовник вчинити в інтересах виконавця певні дії (бере 
зобов’язання передати свій орган для трансплантації, сприяти звіль-
ненню від кримінальної відповідальності, вирішити різноманітні 
життєві проблеми). 

Відповідно, як зазначає О. М. Попов, вбивство за наймом перед-
бачає: 1) вчинення злочину за певну винагороду; 2) в інтересах іншої 
людини2.

У випадку, якщо замовлення на вчинення вбивства мало форму 
договору, то відповідальність за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України настає 

1  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 39.

2  Попов А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах / А. Н. Попов. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 743.
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незалежно від того, коли були вчинені дії матеріального чи нематері-
ального характеру — до чи після вбивства, виконав чи не виконав їх 
замовник, збирався він це зробити чи ні. 

Під діями матеріального характеру необхідно розуміти, наприклад, 
виплату виконавцю винагороди за вчинення вбивства, передачу або 
збереження прав на майно, звільнення від майнових зобов’язань та ін. 
Під діями нематеріального характеру, як правило, ‒ будь-які дії, вчи-
нення чи не вчинення яких безпосередньо не пов’язано з матеріальни-
ми інтересами виконавця вбивства: допомога при працевлаштуванні, 
вирішення яких-небудь життєвих проблем та ін. 

Як зазначає М. О. Потебенько, практика свідчить, що виконавець 
договору є одночасно і виконавцем вбивства1. Однак поняттям вбивства 
на замовлення охоплюють і ситуації, коли виконавець за договором 
і безпосередній виконавець вбивства не збігаються. Тобто в цьому 
ланцюгу можуть брати участь і треті особи. Для кваліфікації в такому 
випадку має значення лише точне з’ясування виду співучасника у зло-
чині, а основний елемент кваліфікації (п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України) 
залишається незмінним. 

Останніми роками найчастіше такі вбивства на замовлення вчиня-
ються з метою отримання грошової або іншої винагороди (наприклад, 
отримати кошти, певне майно, погасити борг, оформити на ім’я вбив-
ці акції та ін.). Такі вбивства із корисливих мотивів повинні кваліфі-
куватися за п. 6 та п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Як зазначено у п. 15 Постанови2, замовник умисного вбивства за-
лежно від конкретних обставин справи повинен визнаватися або під-
бурювачем, або організатором злочину (якщо він не є його співвико-
навцем). У таких випадках його дії необхідно кваліфікувати за 
відповідною частиною ст. 27 та п. 11 ч. 2 ст. 215 КК України, а за на-
явності для цього підстав — і за іншими пунктами ст. 115 (наприклад, 
п. 6 або п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 
ст. 115 КК). Має місце у випадках, коли воно вчиняється двома або 

1  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2 ч. / за 
заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. – К. : ФОРУМ, 2001. – Ч. 2. – С. 47.

2  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1 (35). – С. 39.
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більше особами, які до початку злочину (тобто заздалегідь) домовили-
ся про його спільне вчинення.

За таких обставин дії всіх співучасників цього злочину необхідно 
кваліфікувати за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України за умови, що вони всі 
були об’єднані єдиним умислом на вбивство потерпілого і кожен із них 
виконав хоча б частину тих дій, які група вважала за необхідне для 
досягнення узгодженої спільної мети.

Якщо учасники групи узгоджено діяли щодо кількох осіб, хоча 
кожен із них позбавив життя лише одного потерпілого, дії кожного зі 
співучасників кваліфікують як умисне вбивство двох або більше осіб 
за попередньою змовою і відповідальність настає за пп. 1 і 12 ч. 2 
ст. 115 КК України.

Пленум Верховного Суду України у Постанові звернув також 
увагу на те, що умисне вбивство, вчинене організованою групою, 
також кваліфікується за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. У разі якщо 
група осіб, яка вчинила за попередньою змовою умисне вбивство, 
являє собою злочинну організацію, озброєну банду, терористичну 
групу чи терористичну організацію, відповідальність учасників на-
стає за сукупністю злочинів за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України та від-
повідно за ч. 1 ст. 255 КК України, або за ст. 257 КК України, або за 
ч. 2 ст. 258 КК України.

Вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, 
за винятком вбивства, передбаченого статтями 116–118 КК України 
(п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Фактично йдеться про відповідальність 
за повторне вбивство. Тому для відповідальності не має значення, чи 
була особа судима за перше вбивство, чи ні. Важливо, щоб судимість 
за перший злочин не була погашена (чи в установленому порядку зня-
та) або не минули строки давності притягнення до відповідальності за 
перший злочин. На кваліфікацію так само не впливає і те, чи вчинила 
особа раніше закінчене вбивство або готування до нього, чи була вона 
виконавцем або іншим співучасником цього злочину.

Якщо злочинець раніше був засуджений за вбивство, яке не під-
падає під ознаки ч. 2 ст. 115 КК України, а потім вчинив повторне 
вбивство, його дії повинні кваліфікуватися за відповідною статтею, що 
передбачає відповідальність за цей злочин (наприклад, за ст. 112 КК 
України або за ч. 1 ст. 115 КК України, або за ч. 1 ст. 348 КК України) 
та за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.
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Повторність слід визнавати і в тих випадках, коли людина вчинила 
або була судима за умисні вбивства, відповідальність за які передбача-
лася ще за КК України 1960 р.

У цьому пункті ст. 115 передбачено виняток: якщо вбивству пере-
дувало вбивство, передбачене статтями 116–118 КК України, то немає 
підстав розглядати нове вбивство як повторне та кваліфікувати його за 
п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України.

Вбивство з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпи-
мості (п. 14 ч. 2 ст. 115 КК). Ідеться про випадки, коли вбивця нетер-
пимо ставиться до людей іншої раси, національності або представни-
ків інших релігій. Нерідко таке неприйняття переростає в ненависть, 
що частіше за все виявляється підставою для прийняття рішення про 
вбивство.

Термін «расова» походить від слова «раса» (від фр. race, італ. 
razza — рід, порода) ‒ велика історично сформована група людей, 
пов’язаних єдністю походження, що виявляється у спільних спадкових 
морфологічних і фізіологічних ознаках1.

Поняття «національний» обґрунтовано пов’язують із поняттям 
«нація», тобто історична спільнота людей, яка склалася на єдиній те-
риторії за часи формування постійних економічних зв’язків, мови, 
характеру (менталітету), культури2.

Термін «релігійний» походить від слова «релігія», під якою розу-
міють погляди та уявлення, в основі яких лежить віра в існування 
надприродних сил — богів, духів, душ, їхнє панування над світом3.

Головним, що треба встановити при кваліфікації злочину за п. 14 
ч. 2 ст. 115 КК України, є те, що людина була позбавлена життя у зв’язку 
з її расовою, національною або релігійною приналежністю4.

Верховний Суд України у п. 19 Постанови зробив ще один важли-
вий висновок щодо підстав застосування ст. 115 КК України: «У ви-
падках, коли винна особа керувалась не одним, а декількома мотивами, 

1  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та 
ін. – К. : Укр. енцикл., 2003. – С. 238. 

2  Современный словарь по общественным наукам / под ред. О. Г. Данильяна, 
Н. И. Панова. – М. : Эксмо, 2005. – С. 276. 

3  Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТР «Перун», 2004. – С. 1024.

4  Більш детально див.: Кримінальний кодекс України. Науково-практичний ко-
ментар : у 2 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 2 : Особлива частина. – С. 17–42 (автори В. В. Ста-
шис, В. І. Борисов). 
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судам належить з’ясувати, який із них був домінуючим, і кваліфікува-
ти злочинні дії за пунктом ч. 2 ст. 115 КК, яким визначено відповідаль-
ність за вчинення вбивства з такого мотиву. Разом з тим в окремих 
випадках залежно від конкретних обставин справи можлива кваліфі-
кація дій винної особи і за кількома пунктами ч. 2 ст. 115 КК, якщо 
буде встановлено, що передбачені ними мотиви (мета) рівною мірою 
викликали у винного рішучість вчинити вбивство»1. 

Наведене в цьому підрозділі монографії дозволяє сформулювати 
такі висновки:

1. Перелік обставин, що обтяжують відповідальність за умисне 
вбивство, закріплений у пп. 1–14 ч. 2 ст. 115 КК України є вичерпним. 
Для відповідальності за ч. 2 ст. 115 КК України достатньо наявності 
хоча б однієї обставини, що обтяжує відповідальність. 

2. У тих випадках, коли в діях злочинця встановлено кілька об-
ставин, що обтяжують відповідальність, їх необхідно включати як до 
обвинувального акта, що складається після закінчення досудового 
розслідування, так і до вироку, в якому суд вирішує обвинувачення по 
суті.

3. Сукупність кількох обставин, які обтяжують відповідальність, 
підвищує ступінь тяжкості вчиненого діяння, рівень суспільної небез-
пеки злочину та особи, яка його вчинила, і має враховуватися при 
призначенні покарання. Наявність цих обставин не є підставою для 
констатування наявності повторності. 

3.3.3. Інші злочини проти життя
Убивствами при пом’якшувальних обставинах чинний Криміналь-

ний кодекс визнає вбивство, вчинене в стані сильного душевного 
хвилювання; вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини; умисне 
вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або в разі переви-
щення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Позитивним досягненням законодавця у конструюванні норми 
ст. 116 КК України, що передбачає відповідальність за визначення 
умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилюван-
ня (на відміну від ст. 95 КК 1960 р.), є те, що в чинному Кодексі на-
решті введено таку передумову (ознаку), як систематичне знущання 

1  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : 
постанова Пленуму Верхов. Суду України від 07.02.2003 № 2 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2003. – № 1(35). – С. 38.
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над особою. Як зазначають В. С. Наливайко та Т. В. Наливайко, ця 
новела є результатом того, що законодавець нарешті визнав, що всі 
люди − різні, отже, психічні властивості кожної особи можуть дуже 
відрізнятися між собою. Одна людина здатна одразу відреагувати на 
завдану образу чи протизаконне насильство, а для іншої діє принцип 
«останньої краплі»: вона може довго терпіти систематичне знущання 
до певного моменту, після якого скоює умисне вбивство в стані силь-
ного душевного хвилювання1.

Що стосується ст. 117 КК України («Умисне вбивство матір’ю 
своєї новонародженої дитини»), то порівняно з Кодексом 1960 р. вона 
сформульована та відредагована значно точніше. Зокрема, у текст 
статті введено словосполучення «новонароджена дитина», яке в КК 
України 1960 р. містилося тільки в назві статті, а в тексті з невідомих 
причин було відсутнє. Як наголошують В. С. Наливайко та Т. В. На-
ливайко, це давало можливість деяким правникам-теоретикам казу-
їстично трактувати зміст цієї розвідки: нібито на основі диспозиції 
згаданої статті жінка під час пологів або одразу після них може 
вбити будь-яку свою дитину, а не тільки новонароджену. При цьому 
вони зазначають, що це, зрозуміло, абсолютно казуїстичне тверджен-
ня, але його існування ще раз доводить потребу максимально чітко 
формулювати поняття й категорії права, особливо кримінального2. 
Разом з тим слід зазначити, що й досі існують питання, які виклика-
ють складнощі в слідчій та судовій практиці при правовій оцінці 
злочинних посягань, пов’язаних зі спричиненням смерті новонаро-
дженим, і які потребують подальшого дослідження. Зокрема, під час 
застосування цієї правової норми виявились деякі суперечності як 
у теорії, так і в практиці її застосування. Ці суперечності пов’язані 
зі специфікою діяння, з особливістю конструювання кримінально-
правової норми, передбаченої ст. 117 КК України. Зазначена стаття 
містить терміни, що неоднозначно трактують як-от: «новонародже-
ний», «під час пологів або відразу після пологів». При цьому Кримі-
нальний кодекс не містить визначення цих понять. Крім того, закон 
не вирізняє особливий психічний стан матері, зумовлений пологами, 

1  Наливайко В. С. Про кримінально-правову охорону життя особи / В. С. Нали-
вайко, Т. А. Наливайко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 25. – 
2010. – С. 28.

2  Там само. – С. 28–29.
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як обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони1. Вирішення цих питань 
є необхідним, оскільки впливає на кримінально-правову оцінку діянь 
матері, яка спричиняє смерть своїй ново народженій дитині.

Ми вважаємо за необхідне підтримати позицію тих науковців2, які 
стверджують, що у випадку встановлення заздалегідь спланованого 
вбивства матір’ю (за наявності заздалегідь обдуманого умислу) 
пом’якшення кримінальної відповідальності за вбивство матір’ю сво-
єї новонародженої дитини є недоцільним і дії такої матері слід квалі-
фікувати за ст. 115 КК України. Разом з тим ми не можемо погодитися 
з С. В. Бородіним та В. І. Зубковою у тому, що такі дії слід кваліфіку-
вати або за ч. 1 або за ч. 2 ст. 115 КК України3. На наш погляд, такі дії 
необхідно кваліфікувати за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, оскільки ново-
народжений безперечно є і малолітнім. І жодних підстав для кваліфі-
кації таких дій за ч. 1 ст. 115 КК України не вбачається. 

Хочемо зазначити, що мета забезпечення прав дитини, і особливо 
це стосується її права на життя, повинна бути першочерговою і пере-
важати у разі конкуренції прав дитини з правами інших осіб. З метою 
недопущення безпідставного пом’якшення кримінальної відповідаль-
ності матерів-дітовбивць є необхідним передбачити особливий психо-
емоційний стан як обов’язкову ознаку суб’єктивної сторони складу 
злочину, а також зазначити, що умисел на позбавлення життя своєї 
дитини у жінки повинен виникнути раптово, під впливом особливого 
психоемоційного стану. Лише за наявності цих двох умов може йтися 
про пом’якшення кримінальної відповідальності. На нашу думку, це 
положення потребує закріплення на законодавчому рівні4.

1  Антонюк Н. Вдосконалення законодавчої конструкції складу «умисного вбив-
ства матір’ю своєї новонародженої дитини» (ст. 117 КК України) / Н. Антонюк // Вісн. 
Львів. ун-ту. 2009. – Вип. 49. – С. 198.

2  Бородин С. В. Преступления против жизни / С. В. Бородин. – СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2003. – С. 218; Волкова Т. Правовая защита права на жизнь новорожденного / 
Т. Волкова // Законность. – 2004. – № 4. – С. 9; Зубкова В. И. Ответственность за пре-
ступления против личности по законодательству России / В. И. Зубкова. – М. : Норма, 
2005. – С. 59; Антонюк Н. Вдосконалення законодавчої конструкції складу «умисного 
вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини» (ст. 117 КК України) / Н. Антонюк // 
Вісн. Львів. ун-ту. – 2009. – Вип. 49. – С. 205.

3  Частина 1 чи 2 ст. 105 КК РФ.
4  Більш детально див.: Павленко Т. А. Кримінальна відповідальність за вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини / Т. А. Павленко // Зб. наук. пр. Харк. нац. пед. 
ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Право. – Х., 2011. – Вип. 17. – С. 157–164.
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Що стосується ст. 118 КК України («Умисне вбивство при переви-
щенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необ-
хідних для затримання злочинця»), то на відміну від ст. 97 КК України 
1960 р. («Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони») вона 
розширена та змінена: до визначення самого злочину додано слово 
«умисне», а до самої статті − вчинення цього злочину при перевищен-
ні заходів, потрібних для затримання злочинця. Деякі науковці говорять 
про те, що проблема тут постає саме через словосполучення «умисне 
вбивство», застосоване щодо перевищення меж необхідної оборони1. 
На їхню думку, по-перше, некоректно аналізувати склад цього злочину 
під кутом умисного вбивства, оскільки особа, на яку нападають (тобто 
вчинюють протиправне посягання на її охоронювані законом права), 
прагне відбити таке посягання та захиститися, а не вбити нападника. 
А по-друге, логіка підказує, що умисел виникає до початку виконання 
об’єктивної сторони злочину. Отже, у разі застосування особою заходів 
необхідної оборони поштовхом для її дій є поява загрози (реальної 
загрози) того, що на неї буде вчинено напад. А як людина має про це 
дізнатися заздалегідь та ще й «замислити» вбити нападника, якщо на-
пад є раптовим, абсолютно несподіваним для неї? Цілком очевидно, 
що і в разі вбивства при перевищенні меж необхідної оборони, і при 
перевищенні заходів, необхідних для затримання злочинця, особа, яка 
обороняється або затримує злочинця, прагне до суспільно корисного 
результату, а не до скоєння умисного вбивства. Результат у формі вбив-
ства є небажаним, неочікуваним для суб’єкта цього складу злочину. 
Тож науковці пропонують дати таку назву ст. 118 КК України: «Вбив-
ство при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення 
заходів, необхідних для затримання злочинця». Ця позиція не позбав-
лена логіки, однак потребує більш детального, самостійного дослі-
дження, особливо з огляду на нашу позицію, що вбивство це завжди 
умисне діяння.

І досі залишається не вирішеним спірне питання щодо доповнення 
Кримінального кодексу новою нормою, яка передбачала б відпові-
дальність за вбивство з мотивів співчуття. Сьогодні законодавець, 
визнаючи евтаназію злочином проти життя, а саме простим вбив-

1  Наливайко В. С. Про кримінально-правову охорону життя особи / В. С. Нали-
вайко, Т. А. Наливайко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 25. – 
2010. – С. 28–29.
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ством, фактично ставить знак рівності між принципово різними ді-
ями, що посягають на життя людини з мотивів співчуття, та діями, 
які вчиняються з мотивів помсти, неприязні та ін. Тобто такі прин-
ципово різні дії отримують, по суті, однакову юридичну оцінку. 
Умисне вбивство, вчинене із співчуття до потерпілого, та вбивство 
із помсти, ревнощів, неприязні не можуть бути рівнозначними за 
ступенем суспільної небезпеки. Особа, яка вчинила вбивство із спів-
чуття, в момент вчинення злочину керується мотивами, які заслуго-
вують поблажливості, що свідчить про відносно невеликий ступінь 
суспільної небезпеки1. Також можна говорити про те, що в разі 
введення до КК України привілейованого складу вбивства буде більш 
повно відображений диференційований підхід до встановлення кри-
мінальної відповідальності2.

Доведення до самогубства − одна з найцинічніших форм посяган-
ня на життя особи. Цей злочин становить значну суспільну небезпеку, 
оскільки посягає на життя іншої особи, суперечить загальноприйнятим 
нормам моралі, характеризується виключною аморальністю, підступ-
ністю, цинічним ставленням до гідності та душевного стану іншої 
людини. Тому, напевно, слід погодитися з Ч. Ломброзо, що самогубство 
в таких випадках — це продовження агресії на самому собі3. За чинним 
КК України (ст. 120) довести особу до самогубства можна через жор-
стоке з нею поводження, шантаж, примус до протиправних дій, систе-
матичне приниження її людської гідності. 

Якщо порівнювати чинний КК та КК 1960 р., то ст. 120 КК України 
2001 р. є більш розширеною на відміну від ст. 99 КК України 1960 р. 
завдяки тому, що законодавець доповнив її такою обтяжуючою обста-
виною, як доведення до самогубства неповнолітньої особи. Вітчизня-

1  Див. детальніше: Павленко Т. А. Проблеми кримінальної відповідальності за 
вбивство з мотивів співчуття / Т. А. Павленко // Зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту ім. 
Г. С. Сковороди. Серія: Право. – Х., 2004. – Вип. 4. – С. 139; Трубников В. М. Концеп-
ція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні : монографія / 
В. М. Трубников, Т. А. Павленко. – Х. : Харків юрид., 2009. – С. 163–190.

2  Павленко Т. А. КК України: проблеми охорони права людини на життя / Т. А. Пав-
ленко // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, 
удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : ма-
теріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. 
ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 382.

3  Борисов В. И. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации 
/ В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : Консум, 1995. – С. 34–35.
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ний законодавець у чинному Кодексі досить жорстко ставиться до осіб, 
які довели неповнолітнього до самогубства, передбачаючи міру по-
карання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. 
Однак ми бачимо певну непослідовність позиції законодавця. Це ви-
являється в тому, що передбачаючи більш сувору відповідальність за 
посягання на життя неповнолітньої особи, законодавець чомусь забув 
про ще більш уразливу категорію — малолітні. 

3.4.  Кримінально-правова охорона  
здоров’я людини

Конституція України у статтях 3, 28, 49 визначає, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнають-
ся в Україні найвищою соціальною цінністю. Ніхто не може бути під-
даний катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 
його гідність, поводженню чи покаранню. Кожен має право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Як уже зазна-
чалося, ці положення Основного Закону знайшли своє втілення в нор-
мах Кримінального кодексу України. Серед злочинів проти особи по-
сягання на здоров’я людини за своїм значенням примикають до 
злочинів проти життя та об’єднані з ними в один розд. II КК України.

У теорії кримінального права наводять різні класифікації цієї гру-
пи злочинів. Наприклад, Л. П. Брич поділяє ці злочини на дві групи: 
1) злочини проти здоров’я та 2) злочини, що ставлять у небезпеку 
життя та здоров’я1. Інші автори виокремлюють до п’яти груп злочинів 
проти здоров’я2. 

Найбільш поширеними серед злочинів проти здоров’я є тілесні 
ушкодження, які належать до злочинів, що завдають шкоди здоров’ю 
людини.

1  Брыч Л. П. Преступления против здоровья и против безопасности жизни и здо-
ровья по законодательству Украины / Л. П. Брыч. – Львов : РВВ ЛьвДУВС, 2010. – 
С. 21.

2  Гацелюк В. О. Щодо класифікації злочинів проти здоров’я у КК України 
2001 року / В. О. Гацелюк // 10 років чинності Кримінального кодексу України: про-
блеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством єв-
ропейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол.: 
В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – 
С. 398–399.
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Що стосується класифікації тілесних ушкоджень, то її можна про-
вести за кількома критеріями. Так, за формою вини можна виокремити 
тілесні ушкодження, вчинені умисно, та тілесні ушкодження, вчинені 
через необережність. Тобто ушкодження різного ступеня тяжкості 
можуть бути завдані як умисно, так і з необережності. Умисне заподі-
яння ушкоджень передбачено статтями 121, 122, 123, 124, 125 КК 
України. Підстави для кваліфікації тілесних ушкоджень саме за цими 
статтями є суб’єктивна сторона діяння, а саме наявність вини у формі 
прямого чи евентуального умислу, а також відсутність ознак, що 
пом’якшують відповідальність (таких як заподіяння ушкоджень у ста-
ні сильного душевного хвилювання, з необережності тощо).

За ступенем тяжкості вирізняють: тяжке тілесне ушкодження; ті-
лесне ушкодження середньої тяжкості; легке тілесне ушкодження. 
Міністерством охорони здоров’я України 17 січня 1995 р. затверджені 
Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень1.

Згідно з теорією класифікації заподіяння тілесних ушкоджень, за-
пропонованою О. П. Литвином, тілесні ушкодження можна об’єднати 
в чотири групи:

1) сімейно-побутові;
2) ситуаційні;
3) ті, що заздалегідь плануються;
4) патологічні2. 
До першої групи належать насильницькі злочини проти здоров’я 

особи, головним мотивом яких є тривала побутова і сімейно-побутова 
конфліктність між злочинцем і жертвою.

Другу групу злочинів становлять ситуативні криміногенні конфлік-
ти, тобто, як правило, одноразові сутички між злочинцем і потерпілим, 
котрі вичерпуються часовими рамками. Подібні короткочасні сутички 
відбуваються у громадських місцях, місцях громадського харчування, 
проживання, проведення вільного часу і відпочинку, спільного пере-
бування та виконання особами будь-яких операцій, обов’язків тощо. 

1  Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень : 
наказ М-ва охорони здоров’я України № 6 від 17.01.1951 // Верховна Рада України: 
офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95. – За-
головок з екрана.

2  Литвин О. П. Злочини проти життя та здоров’я : навч. посіб. / О. П. Литвин. – 
К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – С. 232.
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Досить різноманітними є місця, де можуть вчинятися ситуаційні зло-
чини. Якщо сімейно-побутові злочини тяжіють до приміщень (кварти-
ра, гуртожиток, двір тощо), то ситуаційні — до вулиці, під’їздів, парків, 
ресторанів, кав’ярень, транспорту тощо. До цієї групи можна віднести 
тілесні ушкодження, які вчиняються з хуліганських мотивів, деякі зло-
чини з корисливих мотивів та інших, а також імпульсивні насильниць-
кі злочини.

Третя група є різноманітною за своїми мотивами та детермінуючи-
ми їх криміногенними факторами. До цієї групи злочинів належать: 
тяжкі тілесні ушкодження, заподіяні з корисливою метою; злочини, 
вчинені у зв’язку з виконанням потерпілим посадового або громад-
ського обов’язку; злочини, вчинені з метою приховати інший злочин 
або полегшити його вчинення; а також злочини, поєднані із зґвалту-
ванням, помстою, ревнощами; злочини на замовлення. Для цієї групи 
є характерним те, що зникає ситуативність вчинення злочинів і з’яв-
ляється намір, який певний час виношується та планується. Але й тут 
діянню може передувати конфлікт. Проте він відбувається, як правило, 
через інші вчинки його учасників, ніж сімейно-побутові та ситуаційні 
конфлікти. Мотиви цих злочинів більш обґрунтовані та глибокі. Для 
злочинця заподіяння потерпілій особі тяжкого тілесного ушкодження 
є чи то єдиним виходом з глибокого особистого конфлікту, драми жит-
тя, чи то усунення перешкод на шляху до досягнення інших, більш 
значущих для нього матеріальних цінностей, благ, вигод, чи то звіль-
нення від обтяжливих обов’язків, підлеглості, будь-якої іншої залеж-
ності. Агресивність набуває сталого характеру.

Четверту групу злочинів становлять умисні тілесні ушкодження, 
що вчиняються особами, які мають аномалії психіки, котрі не виклю-
чають їхньої осудності (хронічний алкоголізм, психопатія, залишкові 
явища черепно-мозкової травми, органічні захворювання центральної 
нервової системи, наркоманія, сексуальна патологія, хромосомні ано-
малії, деякі психічні захворювання, деякі акцентуації особи тощо). 
Зв’язок насильницької злочинності з такими аномаліями, що є однією 
із детермінант злочину, досліджувався раніше і цей процес триває й 
нині. При цьому роль психічних аномалій у злочинній етіології значно 
перебільшується. Однак це зовсім не означає, що не існує таких при-
роджених патологій (у рамках неосудності), які «не беруть участі» 
у детермінації деяких насильницьких злочинів. Приклад цьому — ма-
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ніяки. Отже, можна припустити, що деякі природжені, а у переважній 
більшості придбані в процесі індивідуального розвитку особи стійкі 
аномалії психіки насильницьких злочинів детермінують в окремих 
випадках і тяжкі тілесні ушкодження.

Для визначення ступеня їхньої суспільної небезпеки велике зна-
чення мають дії винного при вчиненні злочину. Закон про кримінальну 
відповідальність передбачає різну відповідальність за умисні та не-
обережні тілесні ушкодження1.

Щодо визначення поняття «тілесні ушкодження», то чинний КК 
України й досі не містить чіткого його визначення, що негативно 
впливає на практику застосування норм, які передбачають відпові-
дальність за спричинення тілесних ушкоджень різного ступеня тяж-
кості. Сьогодні для з’ясування змісту тілесних ушкоджень необхідно 
звертатися до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжко-
сті тілесних ушкоджень. Зазначені Правила визначають тілесні 
ушкодження як порушення анатомічної цілості тканин, органів та їх 
функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх 
ушкоджуючих факторів — фізичних, хімічних, біологічних, психіч-
них. Інакше кажучи, тілесне ушкодження — це протиправне, умисне 
або необережне спричинення шкоди здоров’ю іншої людини, що 
виражається в порушенні анатомічної цілісності або фізіологічної 
функції органів та тканин людського тіла2. По суті таке визначення 
є правильним, але деякі науковці говорять про окремі його неточнос-
ті. Зокрема, В. Ю. Коломієць наголошує на тому, що законодавець, 
розкриваючи поняття «тілесне ушкодження», поза увагою залишає 
насильницькі дії, удари, побої, пов’язані з заподіянням фізичного 
болю, при якому завдається шкода здоров’ю людини, але в таких 
випадках відсутні тілесні ушкодження, тому шкоду спеціалісти не 
можуть констатувати. Принципово правильним, на думку вченого, 
буде включити у визначення тілесних ушкоджень насильницькі дії: 
удари, побої та інші дії, які заподіюють фізичний біль та моральні 
страждання3. Існує позиція, що термін «тілесні ушкодження» ви-

1  Мошкош Я. С. Зміст та суб’єктивні форми злочинної дії / Я. С. Мошкош // Пра-
во України. – 1996. – № 11. – С. 43–54.

2  Борисов В. И. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации 
/ В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : Консум, 1995. – С. 38.

3  Коломієць В. Ю. Актуальні питання правового забезпечення кримінально-пра-
вової охорони здоров’я / В. Ю. Коломієць // Четверті харківські кримінально-правові 
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правдано замінити на більш широке поняття «шкода здоров’ю»1. 
У такому разі акцент переноситься саме на характер наслідків, а спо-
сіб дії не зводиться до тілесних ушкоджень2. Ця точка зору виглядає 
більш доцільною, однак у будь-якому разі ця проблема потребує 
подальшого самостійного дослідження.

Так чи інакше при спричиненні тілесних ушкоджень шкода завда-
ється здоров’ю людини. Хоча, наприклад, у літературі 50–70-х рр. 
ХХ ст. стосовно питання об’єкта цієї групи злочинів вчені дотримува-
лись різних точок зору. Наприклад, А. С. Никифоров визначав, що 
«об’єкт — це людський організм у тій частині, яка функціонує ще 
нормально»3. В. В. Орєхов зазначав, що об’єктом є тілесна недотор-
канність громадян4. Сучасна наука кримінального права визначає, що 
об’єктом тілесних ушкоджень є здоров’я. Тож пропонуємо з’ясувати, 
як необхідно визначати «здоров’я» з позицій його кримінально-право-
вої охорони. Аналіз чинного законодавства дає змогу констатувати, що, 
на відміну від поняття «життя», поняття «здоров’я» має своє легітим-
не визначення як на міжнародному, так і на національному законодав-
чому рівні. Так, згідно зі Статутом Всесвітньої організації охорони 
здоров’я під здоров’ям слід розуміти стан повного фізичного, душевно-
го і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних 
дефектів5. Таке визначення поняття «здоров’я» імплементовано і у на-
ціональне законодавство, зокрема у п. 1 ч. 1 ст. 3 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 р.6 Саме в такому 

читання : тези доп. та наук. повідомл. учасн. міжнар. наук. конф. студ. та асп. (м. Хар-
ків, 16–17 трав. 2014 р.) / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х. : Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого : Право, 2014. – С. 270.

1  Наприклад, у РФ поняття «тілесні ушкодження» замінено на «шкода здоров’ю».
2  Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья : учеб.-

практ. пособие / Г. Н. Борзенков. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2005. – С. 104.
3  Никифоров А. С. Ответственность за телесные повреждения по советскому 

уголовному праву / А. С. Никифоров. – М. : Юристъ, 1959. – С. 11.
4  Орехов В. В. Борьба с телесными повреждениями по советскому уголовному 

праву / В. В. Орехов. – М. : Юристъ, 1961. – С. 12.
5  Устав Всемирной организации здравоохранения [Електронний ресурс] : принят 

Междунар. конф. здравоохранения 22.07.1946. – Режим доступу: http://policy.who.int/
cgibin/om_isapi.dll?hitsperheading=on&infobase=basicdoc&record={9D5}&softpage=Do
cument 42. – Заголовок з екрана.

6  Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] : від 
19 листоп. 1992 р. з подальш. змінами та доп. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
ua/. – Заголовок з екрана.
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розумінні його переважно розглядають і в юридичній літературі. 
П. І. Гришаєв, зокрема, визначає здоров’я як стан людини, що дозволяє 
їй правильно або нормально жити та працювати1. До цього можна до-
дати: стан, що відповідає рівню біологічного розвитку людини (дитин-
ство, юність, зрілість, старість).

У юридичній літературі зазначається, що здоров’я захищається 
кримінальним законом з моменту початку родового процесу2. При 
цьому закон так само охороняє здоров’я будь-якої людини незалежно 
від того, яким би не було здоров’я фактично. Саме тому в криміналь-
ному праві під втратою здоров’я розуміють погіршення здоров’я неза-
лежно від його стану в момент посягання.

На наш погляд, на окрему увагу заслуговують злочини, що вчиня-
ються у зв’язку з наданням медичної допомоги. Оскільки вони пося-
гають на найбільш значущі блага людини — її життя і здоров’я. Ви-
ходячи з цього, а також з огляду на специфічність сфери докладання 
зусиль медичних працівників, законодавець у розд. ІІ Особливої час-
тини Кримінального кодексу України передбачив низку заборон (до 
них належать, наприклад, статті 131, 132, 134, 139–145), спрямованих 
на забезпечення кримінально-правової охорони життя і здоров’я лю-
дини від злочинних порушень професійних обов’язків медичних пра-
цівників. Зазначені кримінально-правові заборони можуть і повинні 
розглядатись як важлива гарантія конституційного права кожного на 
охорону здоров’я та медичну допомогу. Забезпечення кримінально-
правовими засобами охорони життя і здоров’я людини, будучи реалі-
зацією вимог ст. 49 Конституції України, є одним із пріоритетних на-
прямів діяльності правоохоронних органів України, включаючи органи 
прокуратури3. 

Слід підтримати тезу О. Дудорова та В. Балабко, що на практиці 
мають місце значні складнощі, пов’язані із застосуванням вказаних 
норм КК України та зумовлені, зокрема: вадами чинного криміналь-
ного законодавства і неузгодженістю його окремих положень із при-

1  Цит. за: Борисов В. И. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квали-
фикации / В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : Консум, 1995. – С. 38.

2  Борисов В. И. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации 
/ В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : Консум, 1995. – С. 38.

3  Дудоров О. Незаконне проведення аборту: проблеми тлумачення і вдосконален-
ня кримінального законодавства / О. Дудоров, В. Балабко // Вісн. Нац. акад. прокура-
тури України. – 2012. – № 4. – С. 26.
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писами законодавства про охорону здоров’я; труднощами визначення 
форми вини і відмежуванням необережних діянь медичних працівни-
ків від так званих лікарських помилок; приховуванням інформації про 
допущені порушення, високим рівнем професійної корпоративності 
медичних працівників і, як наслідок, латентністю аналізованих зло-
чинів; недостатнім обсягом наявних у правоохоронців знань є галузі 
медицини1. З урахуванням обcягу нашого дослідження маємо змогу 
більш детально зупинитися на дослідженні лише деяких із зазначених 
складів злочинів або лише їх окремих аспектів. 

З урахуванням того, що операція зі штучного переривання вагіт-
ності — одна із здавна відомих людству біомедичних технологій і є 
поширеною у нашій державі, розглянемо деякі аспекти кримінальної 
відповідальності за незаконне проведення аборту.

Чинне законодавство України виходить із загального правила, що 
в питаннях материнства жінка вільна розпоряджатися собою, оскільки 
закріплюється її право на народження дитини або на проведення абор-
ту. Однак разом із тим закон у цьому питанні обмежує право жінки 
вільно розпоряджатися собою в частині строків вагітності. Метою 
цього обмеження є захист життя та здоров’я жінки, а також прав нена-
родженої дитини. Особливу увагу держава приділяє так званим кримі-
нальним абортам, сама назва яких свідчить про те, що вони є караними. 

Питання правового регулювання штучного переривання вагітнос-
ті в історично-правовому плані вирізняється неоднозначністю підходів. 
Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. передбачав відповідальність за 
заподіяння за згодою матері зігнання плоду або штучне переривання 
вагітності особами, які не мають належно засвідченої медичної під-
готовки або навіть і ті, що мають її, але не в належних умовах (ч. 1 
ст. 143)2. З 27 червня 1936 р. Постановою ЦВК та РНК СРСР3 прове-

1  Дудоров О. Незаконне проведення аборту: проблеми тлумачення і вдосконален-
ня кримінального законодавства / О. Дудоров, В. Балабко // Вісн. Нац. акад. прокура-
тури України. – 2012. – № 4. – С. 26.

2  Кримінальний кодекс : в ред. 8 черв. 1927 р. – Х. : Юрид. вид-во Нарком’юсту 
УРСР, 1927. – С. 105. 

3  О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установ-
лении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, 
детских яслей и детских садов, усилении уголовной ответственности за неплатеж 
алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах [Електронний 
ресурс] : Постановление ЦИК № 65 и СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 г. – Режим 
доступу: http://www.economics.kiev.ua/. – Заголовок з екрана.
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дення абортів було заборонено. Цьому передувала дискусія у травні–
червні 1936 р. Проект цієї постанови був опублікований для обгово-
рення громадянами1. Але говорити про те, що цією постановою 
аборти були повністю заборонені, було б неправильним, оскільки 
аборт допускався у випадках, коли продовження вагітності створю-
вало загрозу життю або могло спричинити тяжкі наслідки для здо- 
ров’я вагітної жінки, або за наявності тяжких хвороб, що є спадкови-
ми. Це підтверджувалось і внесенням змін до ст. 143 Кримінального 
кодексу УРСР2. Кримінальна відповідальність передбачалася за про-
ведення лікарем аборту в лікарні або пологовому будинку, окрім 
випадків, коли продовження вагітності загрожувало життю та тяжки-
ми наслідками для здоров’я вагітної жінки, а також за наявності 
хвороб, що є спадковими. Також кримінально караним було прове-
дення абортів лікарями поза лікарнями або пологовими будинками 
(ч. 2 ст. 143 КК УРСР) та проведення абортів у антисанітарних умовах 
або особами, що не мають спеціальної медичної освіти (ч. 3 ст. 143 
КК УРСР)3. Крім того, встановлювалася кримінальна відповідаль-
ність за примушування жінки до аборту (ст. 143¹ КК УРСР)4. Тож без 
наявності показань, передбачених Постановою від 27 червня 1936 р. 
до проведення аборту, він був заборонений. В умовах законодавчої 
заборони була швидко налагоджена система проведення нелегальних 
абортів, поширеною була практика самоабортів. З’явилися люди, які 
за певну плату давали поради, як можливо перервати вагітність. Як 
відзначав Б. Шавер, аборт, після того як він був заборонений, коли 
проведення його стало незаконним, перетворився на злочин, що до-
рого оплачується5. З 23 листопада 1955 р. проведення абортів у нашій 
державі було дозволено за дотримання певних вимог — проведення 
такої операції лікарем у відповідному медичному закладі, до визна-

1  О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установ-
лении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, 
детских яслей и детских садов, усилении уголовной ответственности за неплатеж 
алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах : Проект Поста-
новления ЦИК и СНК СССР // Правда. – 1936. – 26 мая. – С. 9.

2  Уголовный кодекс УССР : офиц. текст с изм. и доп. на 1 окт. 1938 г. – М. : Изд-
во Наркомюста Союза ССР, 1939. – С. 83. 

3  Там само.
4  Там само.
5  Шавер Б. Методика расследования преступных абортов / Б. Шавер // Соц. за-

конность. – 1937. – № 8. – С. 48.
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ченого строку вагітності та за наявності згоди вагітної жінки на 
операцію, а також відповідних медичних показань щодо можливості 
проведення цієї операції1. Відповідні зміни були внесені і до кримі-
нального законодавства. Передбачалась кримінальна відповідальність 
за проведення лікарями абортів поза лікарнями або іншими лікуваль-
ними закладами (ч. 1 ст. 143 КК УРСР) та за проведення абортів 
в антисанітарній обстановці або особами, які не мають спеціальної 
медичної освіти (ч. 2 ст. 143 КК УРСР)2. Кримінальний кодекс УРСР 
1960 р. також передбачав кримінальну відповідальність за незаконне 
проведення аборту лікарем (ч. 1 ст. 109) та особою, що не має спеці-
альної медичної освіти (ч. 2 ст. 109), а також за примушування жінки 
до вчинення аборту, якщо внаслідок цього аборт був проведений 
(ст. 110)3. 

Із прийняттям Кримінального кодексу України 2001 р. стаття, що 
передбачала відповідальність за незаконне проведення аборту, зазнала 
деяких змін. Виключена норма, яка передбачала відповідальність лі-
каря, що має спеціальну медичну освіту. Установлюється, що відпо-
відальність настає за проведення аборту особою, що не має спеціальної 
медичної освіти (ч. 1 ст. 134 КК України). Лікар, який має спеціальну 
медичну освіту, підлягає кримінальній відповідальності лише за умо-
ви, що незаконне проведення аборту спричинило тривалий розлад 
здоров’я, безплідність або смерть потерпілої (ч. 2 ст. 134 КК України). 
Конструкція ст. 134 КК України викликає цілу низку запитань. Це 
пов’язано з тим, що законодавець, установлюючи відповідальність за 
незаконне проведення аборту, не надає визначення терміна «аборт» та 
не розкриває його зміст. Викликає запитання і те, що, встановлюючи 
відповідальність за незаконне проведення аборту, законодавець фак-
тично обмежує коло суб’єктів цієї відповідальності, визначаючи, що 
такими є лише особи, які не мають спеціальної медичної освіти. Тож 
усі ці запитання викликають складнощі при застосуванні зазначеної 
норми, а отже, потребують вирішення.

1  Об отмене запрещения абортов : Указ Президиума Верхов. Совета СССР от  
23 нояб. 1955 г. // ВВС СССР. – 1955. – № 22. – Ст. 425.

2  Кримінальний кодекс УРСР : офіц. текст із змінами на 1 верес. 1958 р. та з дод. 
постатейно-систематиз. матеріалів. – К. : Держ. вид-во політ. л-ри УРСР, 1958. – С. 49.

3  Кримінальний кодекс УРСР : офіц. текст із змінами та допов. за станом на  
1 груд. 1962 р. – К. : Держ. вид-во політ. л-ри УРСР, 1963. – С. 50. 
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Що стосується визначення аборту, то у науці немає єдиного по-
гляду. Так, одні науковці розглядають його як операцію штучного пере-
ривання вагітності1, інші — як вигнання плоду, а треті — як штучне 
переривання вагітності2. Тож, як бачимо, наведені визначення є досить 
різними і по суті, і за змістом. 

Статтею 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
(далі — Основи)3 визначено, що зміст понять і термінів, що застосо-
вуються в галузі охорони здоров’я, визначається законодавством 
України та спеціальними словниками понять і термінів Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (далі — ВООЗ). Зі змісту ч. 1 ст. 50 
Основ можна зробити висновок, що аборт — це операція штучного 
переривання вагітності, яка може бути проведена за бажанням жінки 
у закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тиж-
нів. Частина 2 цієї статті визначає, що у випадках, встановлених за-
конодавством, штучне переривання вагітності може бути проведене 
при вагітності від дванадцяти до двадцяти двох тижнів. Тобто слово 
«операція» відсутнє. Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про за-
твердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної 
допомоги» від 15 грудня 2003 р. № 582 визначає медичний (штучний) 
аборт як переривання вагітності, викликане впливом безпосередньо 
на плідне яйце, матку, організм вагітної4. Як зазначає Г. К. Лапко5, 
поняття «операція» в медичній практиці є більш вузьким, ніж «вплив… 
на плідне яйце, матку, організм вагітної», поняття аборт, установлене 
Наказом МОЗ України, є ширшим, ніж поняття, установлене ч. 1 ст. 50 
Основ. Тож на рівні нормативних актів однозначної відповіді щодо 
визначення поняття «аборт» немає.

1  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та 
ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 1. – С. 10. 

2  Цит. за: Лапко Г. К. Понятие «аборт» в законодательстве и медицинской прак-
тике / Г. К. Лапко // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. 
науки». – 2006. – № 1. – С. 65. 

3  Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] : від 
19 листоп. 1992 р. з подальш. змінами та допов. – Режим доступу: http://zakon.rada.
gov.ua/. – Заголовок з екрана.

4  Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допо-
моги [Електронний ресурс] : наказ від 15.12.2003 № 582. – Режим доступу: http://www.
moz.gov.ua/ua/portal/dn_20031215_582.html. – Заголовок з екрана.

5  Лапко Г. К. Понятие «аборт» в законодательстве и медицинской практике / 
Г. К. Лапко // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. на-
уки». – 2006. – № 1. – С. 65. 
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Як зазначає Г. Б. Романовський, згідно із загальними уявленнями, 
аборт — це переривання вагітності до того часу, коли зародок або 
плід був би здатний вижити поза маткою1. Це відповідає визначенню 
терміна «аборт», яке надається Глосарієм термінів з медико-соціаль-
ної допомоги ВООЗ2. Слід погодитися з Г. К. Лапком, що таке визна-
чення має певні особливості, а саме: експерти ВООЗ наголошують, 
що надане ними визначення аборту є суто професійним і використо-
вується в медичній сфері людського життя; кінцева часова межа, 
тобто строк вагітності, до якої її переривання є абортом, узгоджуєть-
ся не з календарним строком вагітності, а з моментом виникнення 
самостійної життєздатності плоду; початкова часова межа, з якої її 
переривання можливо визначити як аборт, експертами ВООЗ не вста-
новлюється3. 

Що стосується початкової межі, то, як правило, вона не визначена 
на законодавчому рівні більшості держав. Для медичних цілей почат-
ком вагітності вважають злиття двох гамет. Щодо кінцевої часової межі 
для визначення, наданого ВООЗ, то життєздатність плоду визначаєть-
ся, як правило, за тривалістю вагітності та (або) за вагою або в деяких 
випадках за довжиною4. Традиційно вважалося, що стан життєздат-
ності настає на 28-му тижні5. Але останнім часом все більше науков- 
ців висловлюються щодо зниження цього строку6. В Україні з 1 січня 

1  Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь / Г. Б. Романовский. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 162. 

2  Глоссарий терминов по медико-социальной помощи / ВОЗ, Европ. регион. 
бюро. – Копенгаген, 1976. – С. 19. 

3  Лапко Г. К. Понятие «аборт» в законодательстве и медицинской практике / 
Г. К. Лапко // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. на-
уки». – 2006. – № 1. – С. 65–66. 

4  Там само. – С. 66. 
5  Справочник фельдшера / под ред. А. Н. Шабанова. – М. : Медицина, 1976. – 

С. 314.
6  Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь / Г. Б. Романовский. – СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 47; Павленко Т. А. Визначення початкового моменту 
кримінально-правової охорони життя людини (права людини на життя) / Т. А. Павлен-
ко // Зб. наук. пр. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Право. – Х., 2004. – 
Вип. 8. – С. 131; Байлов А. В. Відмежування незаконного проведення аборту від су-
міжних складів злочинів / А. В. Байлов, К. О. Черевко // 10 років чинності 
Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої 
гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 
ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – С. 414; Павленко Т. А. Щодо визначення меж кримі-
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2005 р. встановлено, що штучне переривання вагітності може бути 
проведене у строк до 22 тижнів1.

Крім поняття «аборт», у медицині існують ще такі поняття, як 
«передчасні пологи» та «штучні передчасні пологи»2, що визначають-
ся як переривання вагітності в строк від 28 до 36 тижнів. Як правиль-
но зазначає Г. К. Лапко, і юридична наука, і судова практика визначають 
штучні, проведені з порушенням діючих нормативно-правових актів, 
передчасні пологи як незаконне проведення аборту, хоча вони такими 
не є3 (про це йтиметься далі). 

Тож, штучне переривання вагітності може бути проведене двома 
способами: аборт та штучні передчасні пологи. У медицині розрізня-
ють самовільний (викидень, спонтанний) та штучний аборт4. Для на-
шого дослідження інтерес становить саме штучний аборт. За докумен-
тами ВООЗ штучний аборт визначається як свідоме переривання 
вагітності й поділяється на дозволений та недозволений5. Саме за не-
дозволений аборт встановлюється кримінальна відповідальність.  
З огляду на неоднозначне трактування поняття «аборт» і на норматив-
но-правовому рівні, і у медичній науці, на нашу думку, доцільно було 
б говорити у контексті ст. 134 КК України про «незаконне проведення 
штучного переривання вагітності».

Для того щоб з’ясувати, за яке ж саме діяння встановлюється від-
повідальність, необхідно визначити ознаки дозволеного на законодав-
чому рівні аборту (штучного переривання вагітності). 

нально-правової охорони життя людини / Т. А. Павленко // Проблеми науки криміналь-
ного права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріа-
ли міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 жовт. 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), 
В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 314–318.

1  Про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України : Закон України 
від 2 листоп. 2004 р. № 2135-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 37.

2  Малая медицинская энциклопедия : в 6 т. / гл. ред. В. И. Покровский ; Рос. акад. 
мед. наук. – М. : Медицина, 1996. – Т. 5. – С. 246; Лапко Г. К. Содержание базовых 
терминов ст. 134 УК Украины / Г. К. Лапко // Медичне право України: проблеми ста-
новлення та розвитку : матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2007 р. – 
Львів, 2007. – С. 186. 

3  Лапко Г. К. Содержание базовых терминов ст. 134 УК Украины / Г. К. Лапко // 
Медичне право України: проблеми становлення та розвитку : матеріали I Всеукр. 
наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2007 р. – Львів, 2007. – С. 186. 

4  Малая медицинская энциклопедия : в 6 т. / гл. ред. В. И. Покровский ; Рос. акад. 
мед. наук. – М. : Медицина, 1996. – Т. 1. – С. 17. 

5  Глоссарий терминов по медико-социальной помощи / ВОЗ, Европ. регион. 
бюро. – Копенгаген, 1976. – С. 24. 
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В Україні передбачено певний комплекс умов, лише за наявності 
яких на законних підставах може бути проведене штучне переривання 
вагітності1. По-перше, це строк, до якого може бути проведений аборт. 
Як уже зазначалося, аборт може бути проведений: 1) у строк до 12 тиж-
нів вагітності (необхідно зазначити, що штучне переривання вагітнос-
ті у терміни вагітності до 12 тижнів здійснюється за поінформованим 
бажанням жінки (ст. 50 Основ; п. 2.3 Наказу Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження Порядку надання комплексної 
медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм 
первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» 
від 24 травня 2013 р. № 423 (далі — Наказ); проведення операції (про-
цедури) штучного переривання небажаної вагітності у вагітної жінки 
віком до 14 років або у недієздатної особи здійснюється за заявою її 
законних представників. Штучне переривання вагітності у вагітної 
жінки, яка досягла 14 років, здійснюється за її згодою, відповідно до 
статті 284 Цивільного кодексу України. (п. 1.8 Наказу); 2) у строк до 
22 тижнів (слід наголосити, що штучне переривання вагітності, строк 
якої становить від 12 до 22 тижнів, здійснюється відповідно до Пере-
ліку підстав, за наявності яких можливе штучне переривання вагітнос-
ті, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, наведених у додатку до 
постанови Кабінету Міністрів України  «Про реалізацію статті 281 
Цивільного кодексу України» № 144 від 15 лютого 2006 р.; штучне 
переривання небажаної вагітності за наявності підстав немедичного 
характеру, зазначених у Переліку, здійснюють за заявою вагітної жін-
ки або її законних представників (для неповнолітньої, недієздатної 
особи) та згідно з наданими документами, які підтверджують ці об-
ставини. У разі виявлення у вагітної жінки медичних показань, що не 
зазначені в Переліку, але за наявності яких продовження вагітності та 
пологи становлять загрозу для її здоров’я або життя, операція (про-

1  Ці умови зазначені у нормативних актах: Основи законодавства України про 
охорону здоров’я [Електронний ресурс] : від 19 листоп. 1992 р. з подальш. змінами 
та доповн. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. – Заголовок з екрана; Про реа-
лізацію статті 281 Цивільного кодексу України [Електронний ресурс] : Постанова Каб. 
Міністрів України від 15 лют. 2006 р. № 144. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
ua/. – Заголовок з екрана; Про затвердження Порядку надання комплексної медичної 
допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, форм первинної облікової до-
кументації та інструкцій щодо їх заповнення [Електронний ресурс] : наказ МОЗ 
України 24.05.2013 № 423. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. – Заголовок 
з екрана.
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цедура) штучного переривання вагітності здійснюється на підставі 
висновку консиліуму лікарів. У разі виникнення невідкладних станів 
(маткова кровотеча тощо) медична допомога надається за місцем звер-
нення пацієнта (п. 3.1 Наказу). Штучне переривання вагітності повин- 
но проводитись у закладах охорони здоров’я та лікарем, який має спе-
ціальну медичну освіту. З огляду на положення пунктів 2.1 та 3.6 На-
казу можна припустити, що операція (процедура) штучного перери-
вання вагітності повинна бути безпечною (з використанням безпечних 
методик). Наприклад, згідно з п. 1.5 Наказу Міністерства охорони 
здоров’я України «Про затвердження Інструкції про порядок прове-
дення операції штучного переривання вагітності, форм первинної 
облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» № 508 від 
20 липня 2006 р.1 (втратив чинність) прямо передбачалося, що операція 
штучного переривання вагітності має бути безпечною для вагітної; 
небезпечний аборт — це процедура переривання небажаної вагітності 
спеціалістом, який не володіє необхідними навичками або в умовах, 
які не відповідають медичним стандартам. Чинний Наказ не містить 
поняття небезпечний аборт. Наказом передбачено, що операція (про-
цедура) штучного переривання небажаної вагітності строком до 12 
тижнів проводиться за місцем звернення вагітної жінки в акредитова-
них закладах охорони здоров’я ІІ та ІІІ рівнів із застосуванням без-
печних методик відповідно до Клінічного протоколу (п. 2.1). Якщо ж 
ідеться про штучне переривання вагітності, строк якої становить від 
12 до 22 тижнів, то його проведення має здійснюватися не просто у за-
кладах охорони здоров’я, а лікарями-акушерами-гінекологами із за-
стосуванням безпечних методик в акредитованих закладах охорони 
здоров’я ІІІ рівня, які пройшли відповідну підготовку та мають стаж 
роботи за фахом відповідно до Клінічного протоколу (п. 3.6 Наказу).

Тож, можна констатувати, що, по-перше, законодавством можли-
вість штучного переривання вагітності, починаючи з 22 тижня вагіт-
ності, не передбачено; по-друге, на нормативному рівні передбачено 
цілу низку умов, що визначають законність штучного переривання 
вагітності. Законодавство ж про кримінальну відповідальність, як 

1  Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного пере-
ривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх за-
повнення [Електронний ресурс] : наказ МОЗ від 20.07.2006 № 508. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/. – Заголовок з екрана.
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влучно зазначає Г. Миронова1, передбачає кримінальну відповідаль-
ність за проведення штучного аборту лише у двох випадках: 1) «осо-
бою, яка не має спеціальної медичної освіти», та 2) «якщо воно спри-
чинило тривалий розлад здоров’я або смерть потерпілої». 

З огляду на зазначене постає питання щодо кримінальної відпові-
дальності за посягання на життя після 22 тижня вагітності. У цьому 
разі йдеться про відмежування незаконного переривання вагітності від 
умисного вбивства. Для вирішення цього питання, як видається, необ-
хідно виходити з: 1) визначення початкового моменту життя людини; 
2) визначення моменту початку кримінально-правової охорони життя 
людини. З приводу цього питання в науці кримінального права існує 
досить багато різних поглядів, що мають вчені2. Ми підтримуємо по-
зицію вчених, які зазначають, що життя людини починається ще в утро-

1  Миронова Г. Право людини на життя: проблемні питання українського законо-
давства / Г. Миронова // Право України. – 2006. – № 9. – С. 54.

2  Таганцев Н. С. О преступлениях против жизни по русскому праву / Н. С. Таган-
цев. – СПб. : Тип. Н. А. Незнамова, 1870. – С. 38; Шаргородский М. Д. Ответственность 
за преступления против личности / М. Д. Шаргородский. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 
1953. – С. 15; Загородников Н. И. Преступления против жизни по советскому уголов-
ному праву / Н. И. Загородников. – М. : Юрид. лит., 1961. – С. 33; Красиков А. Н. Уго-
ловно-правовая охрана прав и свобод человека в России / А. Н. Красиков. – Саратов : 
ОАО «Полиграфист», 1996. – С. 9–10; Попов А. Н. Преступления против личности 
при смягчающих обстоятельствах / А. Н. Попов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – 
С. 26–27; Сташис В. В. Злочини проти життя, здоров’я, волі та гідності особи : конспект 
лекцій / В. В. Сташис, М. І. Бажанов. – Х. : Юрид. акад., 1992. – С. 4; Шарапов Р. 
К вопросу о начале уголовно-правовой охраны жизни человека / Р. Шарапов // Уголов. 
право. – 1999. – № 4. – С. 33; Порошук С. Д. Право людини на життя як об’єкт норма-
тивно-правового регулювання: сучасний стан, проблеми в Україні / С. Д. Порошук, 
О. В. Онуфрієнко // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – Луганськ : Ін-т 
внутр. справ МВС України, 1998. – Вип. 2. – С. 11–12; Дуфенюк О. М. Проблемні 
аспекти криміналізації діянь проти життя ембріона та плода людини / О. М. Дуфенюк 
// Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче 
забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення) : матеріали 
II Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 2008 р. – Львів, 2008. – С. 110; Байлов А. В. Від-
межування незаконного проведення аборту від суміжних складів злочинів / А. В. Бай-
лов, К. О. Черевко // 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми 
застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європей-
ських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. / редкол.: 
В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – 
С. 414–415; Черевко К. О. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика 
незаконного проведення аборту : монографія / К. О. Черевко ; заг. ред. О. М. Литви-
нова. – Х. : НікаНова, 2012. – С. 35.
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бі матері на 22 тижні вагітності1. У такому разі, виходячи з уяви про 
дійсний початок життя людини, необхідно забезпечити повноправну 
кримінально-правову охорону життя людського плоду і, відповідно, 
його права на життя на пізніх місяцях внутрішньоутробного розвитку, 
криміналізувавши як злочини проти життя незаконні пізні аборти та 
інше умертвіння плоду із сформованим головним мозком. Таким чином, 
умисне умертвіння плоду у віці понад 22 тижні, незалежно в утробі 
матері або поза нею, повинно вважатися вбивством. Тобто про засто-
сування ст. 134 КК України може йтися у випадку незаконного пере-
ривання вагітності (за наявності підстав, передбачених цією нормою) 
лише строком до 22 тижнів вагітності.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що ми погоджуємося 
з позицією науковців2, які наголошують на тому, що кримінальна від-
повідальність за ст. 134 КК України повинна наступати за незаконне 
переривання вагітності у строк до 22 тижнів, незалежно від способу 
проведення та з порушенням хоча б однієї з умов проведення штучно-
го переривання вагітності, що передбачені нормативно-правовими 
актами. 

Цікавим є дослідження іноземного досвіду законодавчої регламен-
тації кримінальної відповідальності за злочини у сфері медицини, 
проведене Г. В. Чеботарьовою, яка, зокрема, зазначає, що іноземне 
кримінальне законодавство містить цілу низку норм про суспільно 
небезпечні діяння у сфері медицини, аналогів яким у КК України не-
має3. Так, наприклад, ст. 136 КК Грузії передбачено відповідальність 
за генетичні маніпуляції (створення істоти, подібної до людини)4. 

1  Трубников В. М. Концепція кримінально-правової охорони права людини на 
життя : монографія / В. М. Трубников, Т. А. Павленко. – Х. : Харків юрид., 2009. – 
С. 103–124; Павленко Т. А. Визначення початкового моменту кримінально-правової 
охорони життя людини (права людини на життя) / Т. А. Павленко // Зб. наук. пр. Харк. 
держ. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Право. – Х., 2004. – Вип. 8. – С. 129–134; Рого-
ва О. Про час виникнення права людини на життя: загальнотеоретичний аналіз / 
О. Рогова // Вісн. акад. прав. наук України. – Х., 2005. – № 4 (43). – С. 205–206.

2  Лапко Г. К. Понятие «аборт» в законодательстве и медицинской практике / 
Г. К. Лапко // Учен. зап. Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия «Юрид. на-
уки». – 2006. – № 1. – С. 66.

3  Чеботарьова Г. В. Кримінальна відповідальність за деякі злочини у сфері меди-
цини: іноземний досвід законодавчої регламентації / Г. В. Чеботарьова // Учен. зап. 
Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Т. 20 (59). – № 2. – 2007. – С. 158–164.

4  Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава / пер. с грузин. И. Мериджа-
нашвили. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 183.
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Сьогодні і в Україні все більшої актуальності набувають питання 
щодо встановлення кримінальної відповідальності за клонування 
лю дини1.

Розглядаючи проблеми клонування, слід враховувати, що існує два 
його види: терапевтичне і репродуктивне. При репродуктивному кло-
нуванні на світ з’являється дитина, яка була імплантована на ембріо-
нальній стадії розвитку. Таке клонування виключає природне і вільне 
злиття генетичного матеріалу батька та матері. Терапевтичне клону-
вання передбачає проведення досліджень на отриманому ембріоні до 
14 днів його розвитку, після чого ембріон знищується. При терапев-
тичному клонуванні головний його результат — отримання стовбуро-
вих клітин, які можуть відновлювати функції практично будь-яких 
органів, а також стати основою для вирощування цих органів, що 
призведе до революції в трасплантології2. 

Тож слід погодитися з С. А. Хімченко, що сьогодні на чашах тере-
зів опинились два доводи: з одного боку, можливість створення банку 
генетично ідентичних донорських органів і продовження життя кон-
кретної людини, з другого — небезпека зміни природи людини, яка 
призведе до повної загибелі або принаймні до виродження сучасного 
Homo sapiens3. 

Можна доповнити, що поряд з принциповим питанням дозволу чи 
заборони клонування, у разі його дозволу можуть постати й інші: ви-
значення мети такого клонування, проблема правового статусу людей, 
які будуть «вирощені» способом репродуктивного клонування.

Перші спроби вирішити ці питання вже зроблені на міжнародному 
рівні: прийнята низка міжнародних та європейських актів. Так, ст. 11 
Загальної декларації з геному людини та прав людини чітко забороняє 
клонування: «Не допускається практика, яка суперечить людській 

1  Хімченко С. А. До питання криміналізації клонування людини / С. А. Хімченко 
// Актуальні проблеми держави та права. – 2013. – Вип. 67. – С. 502–507; Гумен-
на О. О. Кримінально-правовий захист людини в сфері біомедицини / О. О. Гуменна 
// Медичне право України: проблеми становлення та розвитку : матеріали I Всеукр. 
наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2007 р., м. Львів. – Львів, 2007. – С. 113–119; Триньо-
ва Я. О. Кримінально-правова реакція держави на проведення клонування людини: 
реальність та перспективи / Я. О. Триньова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. – 2013. – 
Вип. 6. – Т. 2. – С. 109–113.

2  Хімченко С. А. До питання криміналізації клонування людини / С. А. Хімченко 
// Актуал. пробл. держави та права. – 2013. – Вип. 67. – С. 503.

3  Там само.
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гідності, така, як практика клонування з метою відтворення людської 
особи»1. Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосу-
вання біології та медицини у ст. 18 забороняє вирощування ембріонів 
людини для дослідних цілей2. Додатковий протокол до цієї Конвенції3 
забороняє будь-яке втручання з метою створення людської істоти, яка 
генетично ідентична іншій людській істоті, живій чи мертвій. Хартією 
основних прав Європейського Союзу (ст. 3) також заборонено репро-
дуктивне клонування людської істоти4. 

З огляду на положення ст. 9 Конституції України деякі науковці 
стверджують, що в Україні немає потреби у прийнятті окремого акта 
щодо питання клонування, крім того ст. 11 Декларації з геному люди-
ни та прав людини лише рекомендує державам регулювати це питання 
і на національному рівні5. Вітчизняний законодавець пішов шляхом 
регулювання цього питання на національному рівні шляхом прийнят-
тя Закону України «Про заборону репродуктивного клонування люди-
ни» № 2231-IV від 14 грудня 2004 р.6 Закон складається всього з п’яти 
статей і забороняє репродуктивне клонування людини (ст. 1), ввезення 
на територію України та вивезення з території України клонованих 
ембріонів людини (ст. 3). Разом з тим Закон не забороняє клонування 
інших організмів (ст. 1).

Згідно зі ст. 2 Закону клонування людини — створення людини, яка 
генетично ідентична іншій живій або померлій людині, шляхом пере-
несення у залишену без ядра жіночу статеву клітину ядра соматичної 
клітини людини. Як зазначає С. А. Хімченко, оскільки терапевтичне 

1  Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека [Електронний ре-
сурс] : принята 11.11.97 на 29-й сессии Ген. конф. ЮНЕСКО. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/. – Заголовок з екрана.

2  Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та 
медицини [Електронний ресурс] : Конвенція про права людини та біомедицину від 
4 квіт. 1997 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. – Заголовок з екрана.

3  Для України набрав чинності 1 березня 2001 р.
4  Хартия основных прав Европейского Союза [Електронний ресурс] : принята 

в Ницце 7 дек. 2000 г. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. – Заголовок з екрана.
5  Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека [Електронний ре-

сурс] : принята 11.11.97 на 29-й сессии Ген. конф. ЮНЕСКО. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua/. – Заголовок з екрана.

6  Про заборону репродуктивного клонування людини [Електронний ресурс] : 
Закон України від 14 груд. 2004 р. № 2231-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.
ua/. – Заголовок з екрана.
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клонування передбачає припинення розвитку ембріона протягом  
14 днів, то очевидним є те, що в цій статті Закону йдеться саме про 
репродуктивне клонування. Погоджуємося з науковцем, що ця неточ-
ність Закону є досить серйозною та повинна бути виправлена шляхом 
заміни терміна «клонування людини» в цьому визначенні терміном 
«репродуктивне клонування людини»1.

Стаття 4 Закону «Про заборону репродуктивного клонування лю-
дини» визначає, що особи, винні у порушенні цього Закону, несуть 
цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність 
відповідно до законів України. Однак питання змін до кримінального 
законодавства, як і до цивільного, і до адміністративного, й досі за-
лишаються не вирішеними. 

Сьогодні особи, винні в порушенні законодавчої заборони здій-
снення репродуктивного клонування, можуть бути притягнуті до кри-
мінальної відповідальності лише у випадку, якщо в результаті їхніх дій 
буде створена небезпека для життя чи здоров’я особи — за незаконне 
проведення дослідів над людиною (ст. 142 КК України). У випадку 
якщо створення такої небезпеки доведено не буде, особа кримінальній 
відповідальності не підлягає, оскільки відповідно до ст. 2 КК України 
підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспіль-
но небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим 
Кодексом. 

Якщо звернутися до міжнародного досвіду, то більшість країн 
пішли шляхом встановлення кримінальної відповідальності за клону-
вання. Це, як уже зазначалося, Грузія, а також Іспанія, Сальвадор, 
Колумбія, Естонія, Мексика (федеральний округ), Молдова, Словенія, 
Словаччина, Румунія, Франція. У деяких країнах (Бразилія, Німеччина, 
Великобританія, Японія) кримінальна відповідальність за клонування 
встановлена спеціальним законом2. 

Що стосується вітчизняної науки кримінального права, то науков-
ці у своїй більшості схильні до того, що необхідно встановлювати 

1  Хімченко С. А. До питання криміналізації клонування людини / С. А. Хімченко 
// Актуал. пробл. держави та права. – 2013. – Вип. 67. – С. 504.

2  Чеботарьова Г. В. Кримінальна відповідальність за деякі злочини у сфері меди-
цини: іноземний досвід законодавчої регламентації / Г. В. Чеботарьова // Учен. зап. 
Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – 2007. – Т. 20 (59). – № 2. – С. 158–164; 
Хімченко С. А. До питання криміналізації клонування людини / С. А. Хімченко // 
Актуал. проблеми держави та права. – 2013. – Вип. 67. – С. 503.
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кримінальну відповідальність за клонування. Однак підходи до вирі-
шення питання криміналізації цього діяння кардинально різні. Виді-
лимо три основних.

Перший полягає в тому, що його прибічники пропонують встано-
вити кримінальну відповідальність за клонування шляхом доповнення 
ст. 142 КК України новою частиною другою в такій редакції: «2. Не-
законне відтворення людини методом репродуктивного клонування 
карається…»1, з подальшими відповідними змінами цієї статті. 

Другий підхід передбачає необхідність доповнення розд. II Особ
ливої частини КК України новими складами злочинів: проведення 
репродуктивного клонування людини (ст. 1421 КК України) та ввезен-
ня на територію України, вивезення з території України, зберігання, 
придбання або збут клонованих ембріонів (плодів) людини (ст. 1422 
КК України)2.

Прибічники третього підходу говорять про необхідність внесення 
до кримінального законодавства таких нових складів злочинів: 1) про-
ведення репродуктивного клонування людини; 2) ввезення на терито-
рію України та вивіз із території України клонованих із будьякою 
метою ембріонів; 3) створення гібридних ембріонів (химер); 4) про-
ведення будьяких дослідів над клонованими людьми чи(та) химера-
ми. При цьому зазначені склади злочинів мають бути включені до 
розд. XX КК України — «Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку»3.

На наш погляд, з урахуванням положень міжнародних норм, світо-
вого досвіду, досягнень медичної науки другий підхід до вирішення 
питання встановлення кримінальної відповідальності за клонування 
у перспективі є більш доцільним на цьому етапі розвитку нашого сус-
пільства, хоча і потребує подальшого, самостійного дослідження та 
доопрацювання. 

1  Хімченко С. А. До питання криміналізації клонування людини / С. А. Хімченко 
// Актуальні проблеми держави та права. – 2013. – Вип. 67. – С. 505.

2  Гуменна О. О. Кримінальноправовий захист людини в сфері біомедицини / 
О. О. Гуменна // Медичне право України: проблеми становлення та розвитку : матері-
али I Всеукр. наук.практ. конф., 19–20 квіт. 2007 р., м. Львів. – Львів, 2007. – С. 115–
116.

3  Триньова Я. О. Кримінальноправова реакція держави на проведення клонуван-
ня людини: реальність та перспективи / Я. О. Триньова // Наук. вісн. Херсон. держ. 
унту. – 2013. – Вип. 6, т. 2. – С. 110.
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3.5. Проблеми покарання за злочини 
проти життя та здоров’я

Належна кримінально-правова охорона будь-яких соціальних цін-
ностей, у тому числі й таких найбільш соціально значимих, як життя 
і здоров’я людини, забезпечується лише тоді, коли створені й застосо-
вуються ефективні кримінально-правові засоби. Відомо, що вчення 
про кримінально-правові засоби перебуває ще тільки на початкових 
етапах свого розвитку1, однак не викликає сумнівів, що головним 
кримінально-правовим засобом охорони суспільних цінностей є кри-
мінальна відповідальність. Якщо виходити з того, що кримінальна 
відповідальність — це передбачені кримінальним законом обмеження 
в реалізації прав і свобод людини, котрі підлягають застосуванню до 
особи, яка вчинила злочин2, то очевидно, що головним складником 
у ній є покарання. Адже відповідно до ч. 1 ст. 50 КК України, пока-
рання — це захід примусу, що застосовується від імені держави за 
вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає 
в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Традицією вітчизняного законодавства, як і законодавства більшос-
ті європейських країн, є встановлення конкретних видів і розмірів 
покарань за вчинення окремих злочинів у санкціях відповідних статей 
Особливої частини КК України. Таким чином, саме санкції статей 
Особ ливої частини КК України і містять основний зміст кримінально-
правових засобів, за допомогою яких здійснюється охорона тих соці-
альних цінностей, на які посягають злочини. Тому далі ми досліджу-
ємо виключно покарання за вчинення злочинів проти життя і здоров’я 
людини, залишаючи поза межами цієї роботи для окремого досліджен-
ня питання про можливість застосування за їх вчинення інших заходів 
кримінально-правового характеру.

Як відомо, кримінальне право охороняє життя та здоров’я особи, 
незалежно від того, яке становище вона займає у суспільстві3. Разом 

1  Див., наприклад: Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін. – Х. : Право, 
2013. – С. 673–674, 835.

2  Проблеми правової відповідальності : монографія / Ю. П. Битяк, Ю. Г. Барабаш, 
Л. М. Баранова та ін. ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, В. І. Борисової. – Х. : Право, 
2014. – С. 276. 

3  Борисов В. И. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации 
/ В. И. Борисов, В. Н. Куц. – Харьков : НПКФ «КОНСУМ», 1995. – С. 4.
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із тим у кримінальному законодавстві України міститься ціла низка 
статей, що передбачають кримінальну відповідальність за посягання 
на життя або здоров’я окремих категорій спеціальних потерпілих. Це, 
наприклад, посягання на життя державного чи громадського діяча, 
працівника правоохоронного органу, члена громадського формування 
з охорони громадського порядку і державного кордону або військово-
службовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх 
діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи пред-
ставника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової 
допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 
443 КК України), заподіяння таким особам тілесних ушкоджень різно-
го ступеня тяжкості (статті 345, 346, 350, 377, 398 КК України) тощо. 
Однак згадані статті передбачають кримінальну відповідальність за 
злочини, де життя або здоров’я потерпілого є лише додатковим 
об’єктом. Основним же об’єктом передбачених ними злочинів є інші 
суспільні відносини (основи національної безпеки, правосуддя, по-
рядок управління та ін.). Саме тому при аналізі санкцій за злочини 
проти життя і здоров’я ми не беремо до уваги ті злочини, у яких вони 
є додатковим об’єктом, а вивчаємо лише ті, де вони виступають як 
основний об’єкт.

Такі злочини зосереджені у розд. ІІ Особливої частини КК України. 
Статтями цього розділу передбачено досить різноманітні за своїм 
змістом санкції. Усього цим розділом передбачено 31 статтю, які в су-
купності містять 62 санкції. При цьому відомо, що попри єдність родо-
вого об’єкта цих злочинів у рамках цього розділу виокремлюють чо-
тири видових об’єкти. Залежно від видового об’єкта виділяють чотири 
групи таких злочинів: злочини проти життя (статті 115–120, 129 КК 
України); злочини проти здоров’я (статті 121–128, 130, 133 КК Украї-
ни); злочини, що вчиняються у сфері медичної діяльності (статті 131–
132, 134, 138–145) та злочини, що ставлять у небезпеку життя та 
здоров’я (статті 135–137 КК України)1. Санкції за злочини з кожної 
названої групи істотно відрізняються між собою, що обумовлює необ-
хідність їх окремого аналізу. 

Так, у статтях, що передбачають кримінальну відповідальність за 
злочини проти життя, встановлено 12 санкцій. При цьому аналіз їх 

1  Див., наприклад: Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / 
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, 
В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – С. 39–86.
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змісту дає підстави для висновку, що 2 (16,67 %) з них встановлені за 
злочини, які є особливо тяжкими, 2 (16,67 %) — за тяжкі злочини,  
6 (50 %) — за злочини середньої тяжкості, 2 (16,67 %) — за злочини 
невеликої тяжкості. Викладене свідчить про те, що законодавець до-
статньо диференційовано підходить до кримінально-правової охорони 
такої важливої соціальної цінності, як життя людини. З одного боку, 
він визнає особливо тяжкими злочинами основний і кваліфіковані 
склади умисного вбивства і встановлює за них найбільш суворі види 
покарань, передбачених у системі покарань. При цьому позбавлення 
волі встановлюється на максимальний строк до 15 років, а за кваліфі-
коване умисне вбивство передбачена й найсуворіша міра покарання — 
довічне позбавлення волі. З другого боку, більшість привілейованих 
складів умисного вбивства, а також основний склад вбивства через 
необережність визнають злочинами середньої тяжкості, а такий різно-
вид привілейованого вбивства, як умисне вбивство при перевищенні 
меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних 
для затримання злочинця (ст. 118 КК України), взагалі визнається зло-
чином невеликої тяжкості. Одночасно в багатьох із цих санкцій як 
альтернатива позбавлення волі встановлені інші більш м’які види 
основних покарань — виправні роботи (ст. 118 КК України) або об-
меження волі (статті 116–119 КК України). Таким змістом санкцій за 
ці злочини законодавець дає зрозуміти, що передбачені в названих 
статтях пом’якшуючі ознаки умисного вбивства, а також необережна 
форма вини при вчиненні такого діяння, істотно знижують ступінь 
суспільної небезпечності цих злочинів.

Законодавче визначення караності злочинів проти життя ще раз 
актуалізує проблему співвідношення санкцій різних статей КК Укра-
їни за ступенем їх суворості. Зокрема, ця проблема тут постає в тако-
му аспекті: чи може покарання за інші злочини, не пов’язані з умисним 
заподіянням смерті людини, бути таким же чи навіть суворішим, ніж 
покарання за умисне вбивство? Чинний КК України містить велику 
кількість подібних випадків. Так, наприклад, розбій, кваліфікований 
за ч. 4 ст. 187 КК України карається позбавленням волі на строк від 
восьми до п’ятнадцяти років, в той час як просте умисне вбивство за 
ч. 1 ст. 115 КК України карається позбавленням волі на строк від семи 
до п’ятнадцяти років. На наш погляд, має рацію В. І. Зубкова, яка 
стверджує, що не можна серйозно зменшувати цінність життя людини 
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на догоду примату непорушності майнових відносин (навіть в умовах 
ринкової економіки) або говорити про підвищену суспільну небезпеку 
при одночасному посяганні на два об’єкти, що охороняються — 
здоров’я людини та майно. Цінність життя людини не можна порів-
нювати з жодними іншими охоронюваними інтересами особи1. Ця теза 
цілком підтверджується положеннями ст. 3 Конституції України та 
ч. 1 ст. 1 КК України. Тому вважаємо, що покарання за умисне пося-
гання на життя людини повинно бути найбільш суворим порівняно 
з іншими покараннями за посягання на інші цінності, що охороняють-
ся кримінальним законодавством.

У статтях, що передбачають кримінальну відповідальність за зло-
чини проти здоров’я, загалом міститься 20 санкцій. Серед них 7 санк-
цій (35 %) встановлено за злочини невеликої тяжкості, 8 (40 %) — за 
злочини середньої тяжкості, 5 (25 %) — за тяжкі. У цілому це свідчить 
про те, що законодавець оцінює суспільну небезпечність цих злочинів 
як недостатньо високу. Разом з тим велику кількість злочинів, перед-
бачених іншими розділами Особливої частини КК України, що пося-
гають на такі об’єкти кримінально-правової охорони, як власність, 
громадський порядок, безпека руху та експлуатації транспорту тощо, 
законодавець визнає тяжкими або особливо тяжкими злочинами з уста-
новленням відповідних санкцій. На наш погляд, такий стан речей не-
повною мірою відповідає положенням ч. 1 ст. 3 Конституції України, 
відповідно до якої людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Очевидно, що законодавець має праг-
нути до збалансованості суворості санкцій і ступеня соціальної цін-
ності тих суспільних відносин, на які посягають злочини. Але ця 
проблема є загальною для теорії пеналізації злочинів і підлягає вирі-
шенню не в рамках окремої категорії злочинів, а системно, стосовно 
усіх розділів Особливої частини КК України загалом.

Далі, за злочини, що вчиняються у сфері медичної діяльності, 
встановлено 22 санкції, серед яких: 8 (36 %) — встановлено за злочини 
невеликої тяжкості, 12 (55 %) — за злочини середньої тяжкості,  
2 (9 %) — за тяжкі. Знову ж таки ці цифри свідчать про те, що законо-
давець більшості таких злочинів не надав статусу тяжких чи тим біль-
ше особливо тяжких. Причини подібної законодавчої оцінки цих діянь 

1  Зубкова В. И. Ответственность за преступления против личности по законода-
тельству России / В. И. Зубкова. – М. : Норма, 2005. – С. 23.



180

Розділ 3. Життя та здоров’я особи під охороною законодавства України...

є незрозумілими, а сама позиція законодавця видається непослідовною. 
Так, наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 140 КК України невиконання чи 
неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником 
своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до 
них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого (яки-
ми охоплюються і тяжкі тілесні ушкодження, і смерть), карається 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до п’яти років, або виправними роботами на строк 
до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або по-
збавленням волі на той самий строк. У той же час порушення правил 
дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або за-
подіяли йому тяжке тілесне ушкодження, відповідно до ч. 2 ст. 286 КК 
України караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми 
років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 
до трьох років або без такого. Такий дисбаланс у караності злочинів є 
очевидним і не має логічного пояснення чи обґрунтування.

Нарешті, за злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров’я 
людини, чинним КК України передбачено 8 санкцій, серед яких:  
3 (37,5 %) встановлено за злочини невеликої тяжкості, 4 (50 %) — за 
злочини середньої тяжкості та 1 (12,5 %) — за тяжкий злочин. Як бачи-
мо, і в цьому разі законодавець досить невисоко оцінює ступінь сус-
пільної небезпечності злочинів цієї групи. З одного боку, це можна 
пояснити тим, що значна частина з них полягає не в реальному заподі-
янні шкоди життю чи здоров’ю особи, а лише у створенні реальної 
загрози завдання такої шкоди. Однак, з другого боку, йдеться про 
створення загрози саме для однієї з найвищих соціальних цінностей 
(життя або здоров’я особи), що вимагає зіставлення суворості санкцій 
цих статей із санкціями інших приписів КК України, що встановлюють 
кримінальну відповідальність лише за створення загрози настання 
певної шкоди (наприклад, ч. 1 ст. 272 КК України, ч. 1 ст. 273 КК Укра-
їни, ч. 1 ст. 275 КК України, ч. 1 ст. 276 КК України, ч. 1 ст. 277 КК 
України та ін.).

Аналіз змісту санкцій статей розд. ІІ Особливої частини КК Укра-
їни дає підстави для висновку, що переважна більшість із них — 
45 (73 %) є альтернативними, позаяк у них встановлюються два чи 
більше основних види покарання. Традиційно серед видів покарань за 
ці злочини фігурує позбавлення волі на певний строк (47 санкцій), 
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а також зустрічаються такі його, по суті, різновиди, як обмеження волі 
(39 санкцій)1 й арешт (7 санкцій)2. В одній із санкцій (ч. 2 ст. 115 КК 
України) позбавлення волі на певний строк передбачене в альтерна-
тиві з довічним позбавленням волі. Як альтернативні позбавленню волі 
види покарань санкції цього розділу передбачають: штраф (у 12 ви-
падках), позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю (у 3 випадках), громадські роботи (в 11 випадках), 
виправні роботи (у 18 випадках). У цілому законодавець дотримуєть-
ся правил побудови альтернативних санкцій, хоча в одному випадку 
(ст. 145 КК України) й допущено недолік у законодавчій техніці: 
окремі з альтернативних основних покарань розташовані з порушенням 
порядку зростання їх суворості — основне покарання у виді громад-
ських робіт розташоване перед основним покаранням у виді позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 
а не навпаки. 

Наявність значної кількості альтернативних санкцій, в яких одно-
часно передбачені позбавлення волі на певний строк (у власній якості 
або його різновиди у виді обмеження волі чи арешту) та покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі, свідчить про спрямованість законодав-
ства на створення реальних механізмів диференціації кримінальної 
відповідальності та індивідуалізації покарання осіб, які вчиняють зло-
чини. Така тенденція в цілому заслуговує на підтримку й розвиток і є 

1  Судження про те, що обмеження волі в його чинній моделі є фактично різно-
видом позбавлення, уперше було висловлене В. В. Сташисом (див.: Сташис В. Основ-
ні новели нового Кримінального кодексу України / В. Сташис // Вісн. Акад. прав. наук 
України. – 2003. – № 2–3 (33–34). – С. 614–615) і далі було розвинуте й доведено нами 
(див.: Новікова К. А. Місце обмеження волі в системі покарань // Питання боротьби 
зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – 
С. 250–257). З метою подолання такого стану речей і запровадження обмеження волі 
не тільки як юридично, а й фактично самостійного й альтернативного до позбавлення 
волі покарання нами запропонована й обґрунтована його нова модель (див.: Новіко-
ва К. А. Обмеження волі як вид покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 
/ К. А. Новікова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2015. – 20 с.).

2  Окремі науковці вважають, що арешт є видом покарання, альтернативним до 
позбавлення волі (див.: Трубников В. М. Арешт як вид кримінального покарання та 
особливості його застосування / В. М. Трубников, Ю. В. Шинкарьов. – Х. : Харків 
юрид., 2007. – С. 77), але, на наш погляд, більш аргументованою є точка зору науков-
ців, які вважають арешт короткостроковим різновидом позбавлення волі (див.: По-
номаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины / Ю. А. Пономарен-
ко. – Харьков : ФИНН, 2009. – С. 148–151).
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свідченням втілення у кримінальному законодавстві України сучасних 
гуманістичних і ліберальних ідей. Однак, з другого боку, її належне 
втілення вимагає узгодження ступенів суворості позбавлення волі та 
альтернативних до нього покарань. Оскільки санкції є вираженням 
і юридичною оцінкою ступеня тяжкості злочину, описаного в диспо-
зиції, то нею (санкцією) мають охоплюватися усі можливі варіанти 
суспільної небезпечності діяння, передбаченого в диспозиції. У тих же 
випадках, коли між мінімальною межею покарання, не пов’язаного 
з позбавленням волі, і максимальною межею позбавлення волі спо-
стерігається істотний розрив, можна стверджувати, що або законода-
вець не зміг належним чином визначити ступінь суспільної небезпеч-
ності відповідного злочину, або в одному кримінально-правовому 
приписі встановлена відповідальність за кардинально різні за ступенем 
тяжкості діяння. Відповідно, в першому випадку необхідно уточнити 
ступінь суспільної небезпечності криміналізованого злочину і звузити 
межі санкції, в другому — можна ставити питання про виділення із 
одного складу злочину кількох самостійних, які відрізнятимуться за 
ступенем своєї суспільної небезпечності і відповідно за розміром вста-
новленої санкції. Так, наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 142 КК Украї-
ни незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших 
дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи 
здоров’я, карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, 
або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. Отже, за вчинення діянь, передбачених названою статтею, 
в межах її санкції може бути призначено і штраф у сумі 30 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян (510 гривень), і обмеження волі 
строком на чотири роки. З нашого погляду, така істотна відмінність 
між межами санкції, як уже зазначалося вище, має стати підставою або 
для її звуження, або для виділення декількох самостійних складів зло-
чинів.

Нечасто в статтях цього розділу законодавець встановлює безаль-
тернативні санкції. Таких санкцій 17 (ч. 1 ст. 115 КК України, ч. 2 ст. 119 
КК України, ч. 3 ст. 120 КК України, частини 1, 2 ст. 121 КК України, 
ч. 2 ст. 122 КК України, частини 1, 2 ст. 127 КК України, ч. 2 ст. 129 КК 
України, частини 2–4 ст. 130 КК України, ч. 2 ст. 131 КК України, ч. 3 
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ст. 133 КК України, ч. 3 ст. 135 КК України, ч. 5 ст. 143 КК України та 
ч. 3 ст. 144 КК України). У всіх них як єдине основне покарання перед-
бачено виключно позбавлення волі на певний строк. З урахуванням 
високого ступеня суспільної небезпечності відповідних діянь таке рі-
шення законодавця не викликає сумнівів і заперечень, адже інші осно-
вні види покарань не змогли б стати належною альтернативою позбав-
ленню волі в цих випадках. 

Певна частина санкцій цього розділу є кумулятивними, оскільки 
в них, окрім основних покарань, передбачені ще й додаткові. Такими 
додатковими покараннями є штраф (ч. 1 ст. 144 КК України), позбав-
лення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
(частини 1–2 ст. 131, ст. 132, ч. 2 ст. 134, частини 1–2 ст. 137, ч. 2 ст. 139, 
ч. 2 ст. 140, частини 1–3, 5 ст. 143, частини 2–3 ст. 144 КК України) 
і конфіскація майна (ч. 2 ст. 115 КК України). Щоправда, в окремих 
випадках законодавчі рішення стосовно додаткових покарань супере-
чать рекомендаціям науковців. Так, у роботах В. І. Тютюгіна сформу-
льовано й доведено судження про те, що додаткове покарання у будь-
якому разі має бути менш суворим, ніж основне1. Однак у ст. 139 КК 
України за ненадання допомоги хворому медичним працівником вста-
новлено покарання у виді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або 
громадських робіт на строк до двохсот годин, або виправних робіт на 
строк до двох років.

Використання додаткових покарань заслуговує на підтримку, 
оскільки ці види покарань спрямовані на індивідуалізацію карально-
го та виправного впливу, закріплення результатів, що досягаються під 
час відбування основного покарання2. Разом із тим не можна визнати 
задовільною частоту використання як додаткового такого ефективно-

1  Див., наприклад: Тютюгин В. И. Некоторые вопросы применения наказания по 
новому Уголовному кодексу Украины / В. И. Тютюгин // Новий Кримінальний кодекс 
України: Питання застосування та вивчення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 
[Харків], 25–26 жовт. 2001 р. / редкол.: В. В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. ; Х. : 
Юрінком Інтер, 2002. – С. 92; Тютюгин В. И. Совершенствование норм УК о приме-
нении наказания / В. И. Тютюгин // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. 
/ відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. ‒ Вип. 77. – С. 108–109.

2  Тютюгин В. И. К вопросу о системе наказаний и порядке их назначения в про-
екте УК Украины / В. И. Тютюгин // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. 
зб. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2000. – Вип. 45. – С. 158.
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го виду покарання, як штраф. Відомо, що штраф є загальним видом 
покарання, яке може бути встановлено за будь-який злочин і застосо-
вано до будь-якої особи. Проведені наукові дослідження показали 
високу ефективність штрафу як додаткового виду покарання1. Однак, 
відповідно до ч. 3 ст. 53 КК України, штраф як додаткове покарання 
може бути призначений тільки тоді, коли його спеціально передбаче-
но в санкції статті Особливої частини КК України. Саме тому одним 
із перспективних напрямів розвитку кримінального законодавства 
України в цілому, у тому числі і в частині відповідальності за зло-
чини проти життя і здоров’я людини, ми вбачаємо у розширенні 
числа санкцій, в яких установлено штраф як додаткове покарання. 
Зокрема, на наш погляд, він міг бути закріплений принаймні у санк-
ціях ст. 143 та інших статей, що передбачають кримінальну відпові-
дальність за злочини у сфері медичної діяльності, розд. ІІ Особливої 
частини КК України. 

Крім того, з урахуванням положень ст. 54 і ч. 2 ст. 55 КК України 
як додаткові покарання за злочини проти життя і здоров’я особи можуть 
бути, відповідно, призначені також позбавлення військового, спеціаль-
ного звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та позбавлення 
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що не 
передбачені у санкціях.

Практика застосування покарань за злочини, передбачені розд. ІІ 
Особливої частини КК, є надзвичайно багатою, різноманітною, але не 
завжди послідовною. Загалом суди належним чином оцінюють ступінь 
суспільної небезпечності злочинів проти життя або здоров’я і призна-
чають покарання, які відповідають не лише цьому ступеню, а й особі 
винного, спрямовані на її виправлення та запобігання вчиненню нових 
злочинів. Слушно помічено, що при призначенні покарання за цією 
категорією справ суди повинні особливо враховувати, чи буде воно 
правильно сприйняте людьми, які мають відношення до вчиненого 
злочину, знають особу винного чи просто є присутніми на процесі2.

Пленум Верховного Суду України у постанові від «Про судову 
практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» 7 лю-

1  Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України / 
В. О. Попрас. – Х. : Право, 2009. – 224 с.

2  Лубшев Ю. Ф. Деятельность судов по борьбе с преступлениями против личнос-
ти / Ю. Ф. Лубшев. – М. : Юрид. лит., 1977. – С. 82.
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того 2003 р. № 2 звернув увагу суддів на те, що при призначенні по-
карання за ці злочини мають бути враховані «ступінь тяжкості вчине-
ного злочину, сукупність усіх обставин, що його характеризують 
(форма вини, мотив, спосіб, характер вчиненого діяння, ступінь здій-
снення злочинного наміру, тяжкість наслідків тощо), особу винного й 
обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання». Особливу 
увагу в цьому питанні Пленум приділив тому, що «відповідно до ч. 1 
ст. 64 КК довічне позбавлення волі призначається лише у випадках, 
спеціально передбачених цим Кодексом, і за умови, що суд не вважає 
за можливе застосувати позбавлення волі на певний строк. Призна-
чення цього покарання повинне мотивуватись у вироку з обов’язковим 
наведенням обставин, які, на думку суду, перешкоджають застосуван-
ню позбавлення волі на певний строк. Якщо винуватими у вчиненні 
злочину визнано кількох осіб, яким призначається довічне позбавлен-
ня волі, у вироку мають бути окремо наведені відповідні мотиви щодо 
кожної з них». Однак, як свідчить судова практика, при призначенні 
довічного позбавлення волі суди не завжди зазначають у мотивувальній 
частині вироку причини переходу від менш суворого виду покарання 
(позбавлення волі на певний строк) до найсуворішого — довічного 
позбавлення волі.

Крім того, непоодинокими є випадки приєднання до довічного по-
збавлення волі позбавлення волі на певний строк всупереч ч. 2 ст. 71 
КК України, де вказано, що при складанні покарань у виді довічного 
позбавлення волі та будь-яких менш суворих покарань загальний строк 
покарання, остаточно призначеного за сукупністю вироків, визнача-
ється шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбав-
ленням волі. Так, вироком Апеляційного суду Закарпатської області 
від 18 березня 2011 р. за вчинення злочинів, передбачених пунктами 
1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, частинами 3, 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185 КК України, 
шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визна-
чено покарання за сукупністю злочинів у виді довічного позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна. На підставі ч. 1 ст. 71 КК України 
суд до покарання за цим вироком приєднав частину невідбутого по-
карання у виді одного року позбавлення волі за попереднім вироком 
Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Помилковою є й практика призначення покарання окремо за кож-
ним пунктом ч. 2 ст. 115 КК України. Так, вироком Олевського район-
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ного суду Житомирської області від 15 серпня 2011 р. Р. за вчинення 
одного злочину було окремо засуджено за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України 
на 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за п. 6 ч. 2 ст. 115 
КК України — на 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Із 
застосуванням вимог статей 70 та 71 КК визначено остаточне покаран-
ня 14 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Це супер-
ечить п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 
07.02.2003 «Про судову практику у справах про злочини проти життя 
та здоров’я особи», де вказано, що при засудженні особи за декількома 
пунктами ч. 2 ст. 115 КК України покарання за кожним пунктом цієї 
статті окремо не призначається1.

У цілому ж судова практика йде шляхом призначення передбаче-
ного законом більш суворого покарання особам, які вчинили злочини 
на ґрунті пияцтва, алкоголізму, наркоманії, за наявності рецидиву зло-
чину, у складі організованих груп чи за складніших форм співучасті 
(якщо ці обставини не є кваліфікуючими ознаками), і менш суворого — 
особам, які вперше вчинили злочини, неповнолітнім, жінкам, які на 
час вчинення злочину чи розгляду справи перебували у стані вагітнос-
ті, інвалідам, особам похилого віку і тим, які щиро розкаялись у вчи-
неному, активно сприяли розкриттю злочину, відшкодували завдані 
збитки тощо.

Разом із тим у судовій практиці часто відбивають названі вище 
недоліки в пеналізації злочинів проти життя і здоров’я людини, 
пов’язані з неузгодженістю санкцій за ступенем їх суворості. Так, 
у літературі описаний випадок, коли, розглядаючи справу про умисне 
вбивство двох осіб із корисливих мотивів на замовлення (пп. 1, 6, 11 
ч. 2 ст. 115 КК України), суд, встановивши значну кількість пом’як-
шувальних обставин, призначив покарання у виді позбавлення волі 
строком на 15 років із конфіскацією майна. І цей же самий суд, роз-
глядаючи справу про незаконне заволодіння транспортним засобом, 
учинене щодо транспортного засобу, вартість якого у 250 разів пере-
вищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і здійснене ор-
ганізованою групою з погрозою застосування насильства (ч. 3 ст. 289 
КК України), знаходить у діях підсудних багато обтяжуючих обставин 
і призначає, відповідно, міру покарання: ті самі 15 років позбавлення 

1  Практика судів України з кримінальних справ (2014–2015) / уклад. В. І. Тютюгін ; 
за заг. ред. В. Я. Тація. – Х. : Право, 2016. – С. 607–608.
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волі з конфіскацією майна1. Безумовно, перешкоди таким судовим 
рішенням мають бути створені на законодавчому рівні шляхом вста-
новлення адекватної системи санкцій за вчинення злочинів різного 
рівня суспільної небезпечності.

Загалом же ситуація з караністю злочинів проти життя і здоров’я 
людини є окремим віддзеркаленням загальних для кримінального 
права проблем пеналізації та призначення покарання. Саме тому до-
водиться ще раз констатувати, що ефективного їх вирішення не мож-
на досягнути в рамках одного розділу Особливої частини КК України. 
Усе це свідчить про своєчасність і необхідність подальших системних 
досліджень питань встановлення та застосування покарання у кримі-
нальному праві України. 

Висновки до розділу 3

1. Визнаючи людину, її життя, честь та гідність, недоторканність 
і безпеку вищою соціальною цінність (ст. 3 Конституції України), дер-
жава тим самим бере на себе обов’язок забезпечення цих прав і свобод. 
Природні невід’ємні права людини (право на життя та здоров’я) є тим 
правовим загальногромадянським мінімумом, без якого жодне суспіль-
ство не зможе нормально функціонувати та розвиватися. Однак про-
голошення будь-якого права людини, навіть закріпленого відповідними 
актами держави та її органів, ніщо без реальних гарантій його здій-
снення2. Тому значення кримінально-правового захисту життя та 
здоров’я людини складно переоцінити, оскільки такий захист є істот-
ною гарантією прав людини. Тож особливу роль відіграє наявність 
якісного масиву кримінально-правових норм у цій сфері. 

2. Незважаючи на значну кількість досліджень, що стосуються 
проблеми кримінально-правової охорони життя та здоров’я людини, 
можемо констатувати, що все ж сьогодні в кримінальному праві не 
повною мірою втілено принцип верховенства прав і свобод взагалі 

1  Наливайко В. С. Про кримінально-правову охорону життя особи / В. С. Нали-
вайко, Т. А. Наливайко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – № 25. – 
2010. – С. 30.

2  Удовенко Г. День прав человека в стране, выбравшей свободу / Г. Удовенко // 
Голос Украины. – 2005. – № 235 (10 груд.). – С. 9.
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і права на життя та здоров’я зокрема. Й досі тривають дискусії щодо 
криміналізації або декриміналізації певних діянь, вивчаються й інші 
теоретичні та практичні проблеми, пов’язані з групою злочинів, перед-
бачених розд. II Особливої частини КК України.

Отже, окреслені проблеми потребують подальшого детального 
дослідження з урахуванням позитивного міжнародного досвіду, а також 
практики застосування кримінально-правових норм вітчизняного за-
конодавства. 
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Розділ 4
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 
ОХОРОНА ПРАВ ДІТЕЙ 
ТА ІНШИХ ОСІБ, 
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ 
ПІД ОСОБЛИВИМ  
ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ 

4.1. Загальні положення

Проблеми захисту дітей та інших осіб, що не можуть внаслідок тих 
чи інших причин самостійно здійснювати свої права, сьогодні є вкрай 
важливими. Опікування дітьми є прямо пов’язаним із самозбережен-
ням суспільства, а турботу про дорослих недієздатних та обмежено 
дієздатних осіб можна назвати справою його честі. Держава не може 
вважатися соціальною, демократичною, а суспільство не може бути 
визнано громадянським, поки не будуть створені належні умови для 
забезпечення прав соціально вразливих категорій осіб.

Загальновизнано, що найбільш сприятливим середовищем для 
нормальної життєдіяльності, розвитку, реалізації та захисту прав осо-
би є сім’я. Для суспільства значення інституту сім’ї є неоціненним. 
Сім’я формує нових членів суспільства, передаючи їм мову, чесноти 
та звичаї, основні зразки поведінки; знайомить їх із духовними цін-
ностями; формує ті якості особи, що є значимими для суспільства; 
контролює поведінку своїх членів1. Благополучна сім’я та її мікро-
клімат створюють максимально сприятливе середовище для форму-
вання емоційного і морального стану, а також фізичного, психічного 
і соматичного здоров’я дітей та підлітків2. Соціологи зазначають, що 

1  Земска М. Семья и личность / М. Земска ; пер. с пол. Л. В. Васильева. – М. : 
Прогресс, 1986. – С. 19–21.

2  Коренев Н. М. Роль семьи в формировании, укреплении и сохранении здоровья 
детей и подростков / Н. М. Коренев // Жінки за духовну безпеку суспільства : матері-
али міжнар. наук.-практ. конф. Ч. I (м. Харків, 11–12 черв. 1999 р.) / Держ. ком. Укра-
їни у справах сім’ї та молоді ; редкол.: В. І. Астахова та ін. – Х. : Харк. гуманітар. ін-т 
«Нар. укр. акад.», 1999. – С. 19.
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сім’я була і залишається найбільш сталим і гнучким соціальним інсти-
тутом. Її монополія у сфері регулювання інтимних стосунків, дітона-
родження і догляду за маленькими дітьми зберігатиметься і в майбут-
ньому. Водночас сім’я, перебуваючи у тісному взаємозв’язку із 
соціальним організмом, будучи його невід’ємною частиною, немину-
че реагує на будь-які позитивні й негативні зміни в усій соціальній 
системі, піддаючись її впливу. При цьому вона сама впливає на функ-
ціонування і розвиток системи1.

Останнім часом у нашій країні спостерігається криза інституту 
сім’ї, занепад сімейних цінностей. На це впливають постійні зміни, 
нестабільність, негаразди в різних сферах суспільного життя. Держава 
не залишається осторонь від цих проблем. Вона намагається усіляки-
ми способами зміцнити позиції сім’ї та підвищити її авторитет у сус-
пільстві. Зокрема, сьогодні значно активізувалася боротьба із сиріт-
ством та безпритульністю дітей. Із цих питань Україна активно 
впроваджує міжнародні стандарти: Уряд підписав та ратифікував 
низку присвячених питанням сім’ї, дітей та осіб, що потребують опіки 
та піклування, конвенцій, міжнародних договорів, пактів та інших до-
кументів. До них, зокрема, належать: Конвенція про захист прав лю-
дини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р., Між-
народний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 груд-
ня 1966 р., Європейська конвенція про визнання та виконання рішень 
стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 
20 травня 1980 р., Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 
1989 р., Конвенція ООН про права інвалідів від 13 грудня 2006 р., 
Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) від 
27 листопада 2008 р. тощо.

У статті 51 Конституції Україна проголосила, що сім’я, дитинство, 
материнство і батьківство охороняються державою. Згідно зі ст. 5 
Сімейного кодексу України (далі — СК України) держава створює 
умови для зміцнення сім’ї, створює людині умови для материнства та 
батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально 
і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство; забез-
печує пріоритет сімейного виховання дитини. Держава бере під свою 

1  Соціологія : підручник / за ред. В. М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 
2006, 2009. – С. 220.
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охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського 
піклування. 

Зазначені положення набувають розвитку та деталізації в низці 
законів та підзаконних нормативно-правових актів. Також у зв’язку 
з цим на центральному та регіональному рівнях приймаються різні 
програми, проводяться кампанії, акції тощо. Кримінально-правове 
забезпечення відносин у сфері захисту сім’ї, дітей та підопічних є 
важливою частиною політики держави. За найбільш суспільно небез-
печні посягання на ці відносини законодавець установлює криміналь-
ну відповідальність.

Водночас сьогодні можна нарахувати безліч актуальних проблем, 
що стосуються злочинів у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормаль-
ного розвитку дітей. Основні з них можна згрупувати таким чином:

1. Питання родового об’єкта та виділення цієї групи злочинів 
в окремий розділ Особ ливої частини КК України.

2. Питання недосконалості законодавчого опису змісту певних 
норм.

3. Питання криміналізації або декриміналізації певних діянь. 
Разом із тим можливо виокремити й інші теоретичні та практичні 

проблеми, пов’язані з досліджуваною групою злочинів.
Розглянемо питання з указаних груп більш детально.

4.2.  Проблема родового об’єкта злочинів 
у сфері сім’ї, опіки, піклування 
та нормального розвитку дітей 

У контексті обговорення необхідності посилення охорони інсти-
туту сім’ї у кримінально-правовій науці висуваються пропозиції щодо 
створення окремого розділу в Особливій частині КК України, при-
свяченого злочинам у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального 
розвитку дітей.

Норми, що містять злочини, які посягають на відносини у сфері 
сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей, розташовані 
в різних розділах КК України. Так, група із шести норм (статті 164–169 
КК України), які в науці позначаються як «Злочини проти сім’ї»1, роз-

1  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 
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міщена в розд. V Особливої частини КК України («Злочини проти 
виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і гро-
мадянина»). Інші ж норми закріплені, зокрема, у розд. ІІ («Злочини 
проти життя та здоров’я особи»), розд. ІІІ («Злочини проти волі, честі 
та гідності особи»), розд. ІV («Злочини проти статевої свободи та 
статевої недоторканості особи»), розд. ХІІ («Злочини проти громад-
ського порядку та моральності»), а також розд. ХІІІ («Злочини у сфе-
рі обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення»). При цьому 
зазначимо, що деякі зі злочинів, передбачених цими нормами, харак-
теризуються значною поширеністю. За статистикою облікованих 
у 2016 р. кримінальних правопорушень найпоширенішими суспільно 
небезпечними діяннями у розглядуваній сфері є злочини, передбачені: 
ст. 164 КК України («Ухилення від сплати аліментів на утримання 
дітей») — 2314; ст. 304 КК України («Втягнення неповнолітніх у зло-
чинну діяльність») — 322; ст. 156 КК України («Розбещення неповно-
літніх») — 272; ст. 166 КК України («Злісне невиконання обов’язків 
по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи 
піклування») — 185; ст. 137 КК України («Неналежне виконання 
обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей») — 70; ст. 155 КК 
України («Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілос-
ті») — 511.

У доктрині кримінального права питання щодо виокремлення зло-
чинів у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей 
в окремий розділ постало давно. При цьому ведуться дискусії щодо 
визначення родового об’єкта цих злочинів, назви нового розділу, а та-
кож видів та кількості норм, що увійдуть до нього. Дослідженням цих 
питань у вітчизняній кримінально-правовій літературі займалися й 
займаються О. І. Белова, І. О. Бандурка, В. В. Гальцова, Є. В. Даценко, 
С. Ф. Денисов, В. В. Дзундза, І. М. Доляновська, Л. В. Дорош, М. Г. За-
славська, І. О. Зінченко, С. Г. Киренко, С. Я. Лихова, С. М. Морозюк, 
І. В. Семеногов, І. О. Топольскова, Н. С. Юзікова та ін.

5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – C. 113; Зінченко І. О. Кримінально-
правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і гро-
мадянина (аналіз законодавства і судової практики) : монографія / І. О. Зінченко. – Х. : 
Вапнярчук Н. М., 2007. – С. 21, 22.

1  Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень–грудень 
2014 року [Електронний ресурс] // Генеральна прокуратура України : офіц. веб-портал. – 
Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820&c= 
edit&_c=fo. – Заголовок з екрана.
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Розгляд основних підходів щодо доцільності виділення злочинів 
у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей в окре-
мий розділ дозволив систематизувати ці позиції таким чином.

1. Деякі дослідники не вбачають необхідності в системній охороні 
сімейних відносин (точніше, вони взагалі не торкаються цієї проблеми) 
і розглядають норми, передбачені статтями 164–169 КК України, як 
видовий об’єкт у межах родового об’єкта розд. V Особливої частини 
КК України (П. П. Андрушко1, І. О. Зінченко2 та ін.).

2. Відповідно до іншої позиції виділення в окремий розділ злочинів 
у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей є недо-
цільним. Проти такого виокремлення висловилася І. О. Бандурка. На 
її думку, створення в Особливій частині КК України розділу про зло-
чини проти сім’ї та дитини є неможливим і недоцільним не лише тому, 
що він буде занадто великим, мінливим та неосяжним, а й у зв’язку 
з тим, що переважна більшість статей такого розділу неминуче дублю-
ватиме багато інших статей кримінального закону. Авторка наголошує, 
що захист дитинства у чинному КК України має комплексний, систем-
ний, наскрізний характер. Це цілісна система норм Загальної та Особ-
ливої частин КК України, яку неможливо охопити будь-яким окремим 
розділом. Тому, на її погляд, наукові пошуки слід спрямовувати не на 
марні спроби створення окремого розділу, а на вдосконалення існую-
чої системи кримінально-правового захисту дитинства в Україні3.

3. Згідно з третім підходом, який підтримують більшість дослід-
ників розглядуваних злочинів, останні мають самостійний родовий 
об’єкт4, внаслідок чого в науковій літературі мають місце пропозиції 

1  Андрушко П. П. Кримінально-правова охорона особистих благ, основних осо-
бистих прав і свобод людини та громадянина новим Кримінальним кодексом України 
/ П. П. Андрушко // Ерліхівський збірник / Юрид. ф-т Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федь-
ковича. – Чернівці : Рута, 2002. – Вип. 3. – С. 35.

2  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 
5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – С. 113.

3  Бандурка І. О. Чи потрібен в Особливій частині КК України окремий розділ про 
злочини проти сім’ї та дітей? / І. О. Бандурка // Актуальні проблеми кримінальної 
відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. / редкол.: 
В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – 
С. 401.

4  Белова О. І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім’ї 
та неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. І. Белова ; Харк. нац. ун-т 
внутр. справ України ; наук. кер. П. І. Орлов. – Х., 2006. – С. 53; Гальцова В. В. Об’єкт 
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створити для них окремий розділ в Особливій частині КК України. Як 
зазначає Л. В. Дорош, такий крок сприятиме більш правильному відо-
браженню особливостей родового об’єкта посягання на інтереси сім’ї 
та дітей, підкреслить ступінь суспільної небезпечності і значення бо-
ротьби з ними. Систематизація норм щодо злочинів у шлюбно-сімей-
ній сфері матиме також велике виховно-превентивне значення, що 
допоможе більш ретельному вивченню й установленню причин та 
умов, які сприяють їх вчиненню1. На думку Н. С. Юзікової, виокрем-
лення зазначеного структурного утворення в Особливій частини КК 
України є доцільним, зокрема, тому, що діти є особливим об’єктом 
захисту, а отже, й відповідальність за злочини проти них має відрізня-
тися від правопорушень щодо дорослих. Окрім того, це привертатиме 
увагу слідчих, прокурорів, суддів до особливостей об’єкта посягання 
і сприятиме правильному вирішенню питань призначення покарання 
з такої категорії справ2. 

При цьому думки науковців розподілилися стосовно питань: необ-
хідності до норм, передбачених статтями 164–169 КК України, дода-
вати й інші норми з інших розділів Кодексу; видів і кількості таких 
норм; родового об’єкта та назви розділу.

У межах розглядуваної точки зору різноманітні позиції можна по-
ділити на такі підходи:

а) згідно з першим із них до новоствореного розділу мають увійти 
лише злочини проти сім’ї, що законодавець розмістив у розд. V Особ-
ливої частини КК України («Злочини проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини і громадянина»). Сьогодні це 
шість норм, передбачених статтями 164–169 КК України. Таку думку 
поділяє В. В. Гальцова. Авторка робить висновок, що суспільні від-
носини, які забезпечують нормальний розвиток та функціонування 
сім’ї і є видовим об’єктом злочинів, передбачених розд. V Особливої 
частини КК України, доцільно виокремити як самостійний родовий 
об’єкт, а злочини, що посягають на цю групу відносин, мають бути 

та система злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод лю-
дини та громадянина (Розділ V Особливої частини Кримінального кодексу України) / 
В. В. Гальцова // Право і безпека. – 2011. – № 2 (39). – С. 226.

1  Дорош Л. В. Уголовная ответственность за злостное уклонение от платежа 
алиментов на содержание детей : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. В. Дорош ; 
Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1982. – С. 46, 47.

2  Юзікова Н. С. Як захистити дітей від жорстокості батьків / Н. С. Юзікова // 
Право України. – 1998. – № 3. – С. 60.
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поміщені в розділ «Злочини проти сім’ї та неповнолітніх». Разом із 
тим науковець зазначає, що надалі можуть виникнути інші суспільно 
небезпечні діяння, які посягатимуть на інтереси сім’ї та спричиняти-
муть істотну шкоду цим суспільним відносинам, а тому можуть бути 
додатково вказані як злочини в цьому розділі1.

Зазначимо, що до прийняття нового КК України подібну позицію 
підтримував В. О. Навроцький. До пропонованої ним глави «Злочини 
проти сім’ї» мали увійти норми, передбачені: ст. 114 («Ухилення від 
сплати аліментів на утримування дітей»), ст. 115 («Зловживання опі-
кунськими правами і залишення підопічних дітей без нагляду і допо-
моги»), ст. 1151 («Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)»), 
ст. 1152 («Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)»), ст. 116 
(«Ухилення від сплати коштів на утримування непрацездатних бать-
ків») КК України 1960 р.2;

б) відповідно до більш широкої позиції до новоствореного розділу 
(глави) мають увійти не лише вищезазначені злочини проти сім’ї, а й 
деякі норми з інших розділів Кодексу. До набуття чинності нового КК 
України 2001 р. такого підходу додержувалися, зокрема, Л. В. Дорош3, 
Н. С. Юзікова та ін.4 Із прийняттям нового Кодексу ця позиція набула 
поширення у кримінально-правовій літературі. Так, С. Я. Лихова вва-
жає, що до норм розділу «Злочини проти інтересів сім’ї, підопічних та 
неповнолітніх», передбачених статтями 164–169 КК України 2001 р., 
необхідно додати, наприклад, підміну дитини (ст. 148 КК України), 
експлуатацію дітей (ст. 150 КК України), втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність (ст. 304 КК України) та ін.5 Ще одна прибічни-

1  Гальцова В. В. Об’єкт та система злочинів проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини та громадянина (Розділ V Особливої частини Кримі-
нального кодексу України) / В. В. Гальцова // Право і безпека. – 2011. – № 2 (39). – 
С. 226; Її ж. Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення 
(удочеріння) та незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) : монографія / В. В. Галь-
цова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2015. – С. 87.

2  Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина : курс лекцій 
/ В. О. Навроцький. – К. : Знання КОО, 2000. – С. 145.

3  Дорош Л. В. Уголовная ответственность за злостное уклонение от платежа 
алиментов на содержание детей : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. В. Дорош ; 
Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1982. – С. 45, 46.

4  Юзікова Н. С. Як захистити дітей від жорстокості батьків / Н. С. Юзікова // 
Право України. – 1998. – № 3. – С. 61.

5  Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціаль-
них прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) : 
монографія / С. Я. Лихова. – К. : Київ. ун-т, 2006. – С. 253.
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ця цього підходу І. В. Дегтярьова загалом нарахувала понад 30 таких 
діянь1.

О. І. Белова під родовим об’єктом злочинів проти сім’ї та неповно-
літніх розуміє сімейні відносини та відносини, що забезпечують нор-
мальний розвиток неповнолітніх. На її думку, виокремлений розділ 
«Злочини проти сім’ї та неповнолітніх» має включати: 1) посягання 
на особисті немайнові відносини: «Злісне невиконання обов’язків по 
догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи 
піклування» (ст. 166 КК України); «Підміна дитини» (ст. 148 КК Укра-
їни); «Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)» (ст. 168 КК 
України); «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)» (ст. 169 КК 
України); 2) посягання на майнові відносини: «Ухилення від сплати 
аліментів на утримання дітей» (ст. 164 КК України); «Ухилення від 
сплати коштів на утримання непрацездатних батьків» (ст. 165 КК 
України); «Зловживання опікунськими правами» (ст. 167 КК України); 
3) посягання на відносини щодо нормального розвитку неповнолітніх: 
«Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я 
дітей» (ст. 137 КК України); «Експлуатація дітей» (ст. 150 КК України); 
«Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність» (ст. 304 КК України); 
«Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу» (ст. 323 КК 
України); «Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих за-
собів» (ст. 324 КК України); «Статеві зносини з особою, яка не досягла 
статевої зрілості» (ст. 155 КК України); «Розбещення неповнолітніх» 
(ст. 156 КК України).

Авторка пропонує об’єднати ці норми в єдиний розділ «Злочини 
проти сім’ї та неповнолітніх» та розташувати його після розділу «Зло-
чини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини і громадянина». При цьому до деяких статей вона пропонує 
внести зміни2.

Видається, що треба віддати належне позиції О. І. Белової, оскіль-
ки вона визначила чіткий критерій відбору таких норм залежно від 
безпосереднього об’єкта.

1  Дегтярьова І. В. Порівняльний аналіз зарубіжного і вітчизняного кримінально-
го законодавства, що встановлює відповідальність за використання малолітньої дити-
ни для заняття жебрацтвом [Електронний ресурс] / І. В. Дегтярьова // Форум права. – 
2011. – № 1. – С. 248. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2011-1/ 
11divdzg.pdf . – Заголовок з екрана.

2  Белова О. І. Кримінально-правова характеристика злочинів проти сім’ї та не-
повнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. І. Белова ; Харк. нац. ун-т внутр. 
справ ; наук. кер. П. І. Орлов. – Х., 2006. – С. 162, 163, 169, 170.
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На думку С. М. Морозюка, родовим об’єктом злочинів проти інте-
ресів сім’ї та підопічних є сімейні та опікунські правовідносини. На-
уковець зазначає, що при виділенні окремого розділу «Злочини проти 
інтересів сім’ї та підопічних» до нього слід включити не лише склади 
злочинів, передбачені статтями 164–169 КК України, а й окремі ді-
яння, які містяться сьогодні в інших розділах. До останніх автор від-
носить: ст. 148 КК України «Підміна дитини», втягнення дітей в за-
йняття проституцією (частини 3, 4 ст. 303 КК України) та ст. 304 КК 
України «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність». Окрім того, 
С. М. Морозюк пропонує створити нову норму, передбачену ст. 1461 
(«Незаконне позбавлення волі або викрадення дитини»), і помістити 
її до зазначеного розділу1.

Можна також виявити ще один найширший підхід (на зразок КК 
зарубіжних країн), за яким в один розділ можуть бути виділені зло-
чини проти сім’ї, неповнолітніх та моральності. Таким шляхом піш-
ли, зокрема, законодавці Королівства Бельгії (розд. VII Криміналь-
ного кодексу «Про злочини та проступки проти сімейних відносин 
та проти суспільної моралі»), Республіки Туркменістан (гл. 20 Кри-
мінального кодексу «Злочини проти неповнолітніх, сім’ї та мораль-
ності»), Республіки Узбекистан (гл. V Кримінального кодексу «Зло-
чини проти сім’ї, молоді та моральності» розд. І «Злочини проти 
особи»).

Останній шлях не набув підтримки у вітчизняній кримінально-
правовій літературі. Видається, що в зазначених країнах поєднання 
цих норм в одному розділі зумовлене особливостями суспільного 
устрою, національними традиціями. В Україні ж через відсутність 
таких особливостей злиття норм, що посягають на сфери сім’ї та мо-
ральності, в єдиному розділі здається недоцільним. 

Отже, на нашу думку, у необхідності виокремлення самостійного 
розділу, присвяченого злочинам у сфері сім’ї, опіки, піклування та 
нормального розвитку дітей, не виникає сумнівів. Система розділів 
Особливої частини КК України відображає ті суспільні відносини, 
охорону яких законодавець вважає пріоритетною. Виділення ж сім’ї 

1  Морозюк С. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти інтересів 
сім’ї та підопічних (ст. ст. 164–169 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
С. М. Морозюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; наук. кер. 
С. Я. Лихова. – К., 2012. – С. 62, 173–176.



198

Розділ 4. Кримінально-правова охорона прав дітей та інших осіб...

та неповнолітніх як об’єкта посиленої охорони разом з іншими за-
ходами, що вживає держава, видається, має підвищити авторитет 
сімейних цінностей у суспільстві й позитивно вплинути на його по-
дальший розвиток. 

Окрім того, слід зазначити, що Україна разом з Естонією залиши-
лися єдиними державами серед країн колишнього СРСР, у криміналь-
них кодексах яких немає спеціального розділу (глави), присвяченого 
зазначеним злочинам. Такі розділи мають місце і в кримінальному 
законодавстві низки інших зарубіжних держав, наприклад, Австрії, 
Аргентини, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Норвегії, Польщі, Сан-
Марино, Сербії, ФРН, Швейцарії, Швеції та ін.

Сімейні відносини, відносини з опіки та піклування та відносини 
у сфері нормального розвитку дітей є взаємопов’язаними. Останні 
складають ядро перших. Негативне середовище в сім’ї відбивається 
на нормальному розвитку неповнолітніх, і навпаки, порушення у роз-
витку неповнолітніх позначається на сімейному укладі. З огляду на 
це, за нашим переконанням, необхідно згрупувати в єдиному розділі 
норми, передбачені статтями 164–169 КК України, та норми з інших 
розділів Кодексу, що передбачають відповідальність за злочини про-
ти нормального розвитку дітей. Варто погодитися з тими авторами, 
які пропонують використати при цьому критерій подібності основних 
безпосередніх об’єктів. Тож потрібно відібрати злочини, де відноси-
ни у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей є 
основними безпосередніми об’єктами та шкода яким завдається в ді-
яннях, передбачених у нормах з основними складами злочинів.

Разом із тим питання щодо остаточної назви, змісту та обсягу 
нового розділу залишається відкритим. Перш за все спірною зали-
шається кількість норм. Окрім того, видається, що процес його фор-
мування не обмежиться сліпим переміщенням певного набору зло-
чинів. Необхідно буде враховувати пріоритети кримінально-правової 
політики України на сучасному етапі з цього питання, здійснити 
перегляд змісту цих норм, а також доцільності їх знаходження в КК 
України, вирішити інші як теоретичні, так і практичні проблеми, 
пов’язані з цими нормами1.

1  Євтєєва Д. П. До питання виділення злочинів проти сім’ї в окремий розділ КК 
України / Д. П. Євтєєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: 
В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 27. – С. 72–81.
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4.3.  Питання законодавчої техніки опису норм 
у Кримінальному кодексі України

Недосконалість законодавчого опису змісту певних норм у роз-
глядуваній сфері має різне підґрунтя. У тому числі вона пов’язана 
з тим, що ознаки багатьох злочинів проти сім’ї описані у нормах 
з бланкетними диспозиціями, де широко вживають терміни із цивіль-
ного й сімейного права — «опіка», «піклування», «усиновлення» 
(«удочеріння»), «неповнолітній», «підопічний», «аліменти», «обов’язки 
по догляду» та ін. При конструюванні та внесенні змін до таких норм 
законодавцю слід ураховувати норми регулятивних галузей права, 
а також слідкувати за розвитком суспільних відносин у сфері сім’ї, 
опіки, піклування та нормального розвитку дітей. Однак йому не за-
вжди це вдається, через що у кримінальному законодавстві мають 
місце суперечності, прогалини, колізії, інші вади. Внаслідок цього 
в науці було висунуто низку пропозицій щодо вдосконалення норм 
у зазначеній сфері. Для прикладу розглянемо деякі з них.

У статті 166 КК України закріплено кримінальну відповідальність 
за неналежне виконання батьками, опікунами чи піклувальниками 
встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною або особою, 
щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі на-
слідки. Щодо цієї норми мають місце проблеми, пов’язані з її застосу-
ванням на практиці (зокрема, через наявність у ній оціночних понять 
«злісне невиконання» та «тяжкі наслідки» та ін.). Окремої уваги ви-
магає питання визначення кола суб’єктів цього злочину, адже особли-
вості регулятивного законодавства зумовлюють можливість винай-
дення кількох варіантів його вирішення. 

Керуючись положеннями сімейного законодавства, до норми, пе-
редбаченої ст. 166 КК України, щодо кола суб’єктів злочину слід за-
стосовувати поширювальне тлумачення. До таких суб’єктів можна 
віднести: батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, патронат-
них вихователів, прийомних батьків та батьків-вихователів дитячого 
будинку сімейного типу1. 

1  Див. детальніше: Євтєєва Д. П. Щодо суб’єкта злісного невиконання обов’язків 
по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування  
(ст. 166 КК) [Електронний ресурс] / Д. П. Євтєєва // Вісн. Асоц. кримін. права Украї-
ни. – 2014. – Вип. 2 (3). – С. 208–217. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.
ua/download/visnik_yg/3/17.pdf. – Заголовок з екрана.
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Згідно з тлумачним словником поняття «доглядати» означає піклу-
ватися про кого-, що-небудь, забезпечувати необхідні умови комусь, 
чомусь1. Зазначимо, що обов’язки по догляду за дитиною можуть мати 
не лише батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники, патронатні 
вихователі, прийомні батьки та батьки-вихователі. Указані обов’язки 
також можуть покладатися законодавством або договорами, зокрема, 
на нянь, гувернанток, працівників різноманітних закладів (навчальних, 
лікувальних, соціального захисту населення), де тимчасово перебуває 
чи постійно проживає особа. Відповідно до цього пропонуємо сфор-
мулювати норму, передбачену ст. 166 КК України, у такій редакції: 
«Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, 
щодо якої встановлена опіка чи піклування, вчинене батьками, уси-
новлювачами, опікунами, піклувальниками або іншими особами, на 
яких покладено такі обов’язки законом або договором, що спричини-
ло тяжкі наслідки, — карається…»2. 

Отже, з урахуванням вищезазначеного пропонується розширити 
перелік суб’єктів злочину, передбаченого ст. 166 КК України, та зро-
бити його відкритим, що дозволить тлумачити цю норму максимально 
наближено до форми її вираження в законі. Це також пояснюється й 
тим, що останнім часом суспільні відносини в цій сфері набувають 
розвитку внаслідок поширення в суспільстві прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, патронату, а також появи нових форм вла-
штування дітей-сиріт та дітей, позбавлених опіки або піклування (на-
приклад, у 2010 р. у м. Бровари відкрито перше в Україні СОС Дитяче 
містечко — спеціалізований виховний заклад для проживання, утри-
мання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування)3. Окрім того, відповідно до ст. 6 Цивільного кодексу 

1  Великий тлумачний словник сучасної української мови. 250 000 слів / автор 
проекту та голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 318.

2  Водночас відповідальність за такі дії, як невиконання чи неналежне виконання 
медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок 
недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для 
хворого, передбачена у ст. 140 КК України. Таким чином, зазначені працівники не 
входитимуть до кола суб’єктів злочину відповідно до запропонованої редакції норми 
ст. 166 КК України.

3  Про затвердження Типового положення про СОС-дитяче містечко : постанова 
Каб. Міністрів України від 15 берез. 2006 р. № 310 // Офіц. вісн. України. – 2006. – 
№ 11. – Ст. 736; СОС Дитячі містечка. Україна. Історія [Електронний ресурс] // Гро-
мадська організація «СОС Дитяче містечко» : офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://
sos-ukraine.org/uk/hto-mi. – Заголовок з екрана.
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України (далі — ЦК України) сторони мають право укласти договір, 
який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає 
його загальним засадам. Тож щодо догляду за дитиною, недієздатною 
або обмежено дієздатною особою може бути укладено будь-який до-
говір, що не передбачений чинним законодавством, але такий, що не 
суперечить його загальним засадам1.

Присвятивши окреме дослідження кримінальній відповідальнос-
ті за злочин, передбачений ст. 167 КК України2, нами були виявлені 
та проаналізовані теоретичні та практичні проблеми, пов’язані з ука-
заним злочином. Чинна редакція цієї норми закріплена в такому 
вигляді: «Використання опіки чи піклування з корисливою метою на 
шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна 
тощо), — карається…». Вважаємо за доцільне навести редакцію за-
значеної норми в такому вигляді: «Стаття 167. Зловживання повно-
важеннями з опіки чи піклування. 1. Використання опіки чи піклу-
вання з корисливих мотивів на шкоду підопічному (зайняття, 
використання житла або його частини, привласнення, розтрата коштів 
підопічного тощо), — карається… 2. Ті самі дії, вчинені щодо двох 
або більше потерпілих, або такі, що заподіяли потерпілому майнову 
шкоду у великих розмірах, — караються… 3. Дії, передбачені части-
ною першою або другою цієї статті, що заподіяли потерпілому май-
нову шкоду в особливо великих розмірах, або дії, внаслідок яких 
потерпілого було позбавлено житла або його частини, — караються... 
Примітка. Під великим розміром майнової шкоди в цій статті необ-
хідно розуміти спричинені потерпілому збитки, що у двадцять і біль-
ше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 
а під особливо великим розміром майнової шкоди — збитки, що у сто 

1  Керуючись такими самими міркуваннями, зміни до ст. 166 КК України пропонує 
внести й О. І. Белова. Однак сформулювати диспозицію цієї норми вона пропонує 
дещо по-іншому, а саме: «Злісне невиконання або неналежне виконання батьками, 
опікунами, піклувальниками чи патронатними вихователями встановлених законом 
обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи пі-
клування, що спричинило тяжкі наслідки» (див.: Белова О. І. Кримінально-правова 
характеристика системи злочинів проти сім’ї та неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / Белова Ольга Іванівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ України ; наук. 
кер. П. І. Орлов. – Х., 2006. – С. 98, 99, 170, 171).

2  Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими 
правами: соціальна обумовленість та склад злочину : монографія / Д. П. Євтєєва. – Х. : 
Право, 2015. – 264 с.
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і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян»1.

В. В. Гальцова дослідила проблеми, пов’язані із законодавчою 
охороною дітей від насильства. Вона виявила, що хоча насильство і є 
способом вчинення багатьох передбачених КК України злочинів, про-
те аналіз його норм показує, що насильство стосовно неповнолітніх 
не віднесено до самостійного злочину та не закріплено як кваліфіку-
ючу ознаку відповідних складів. Тобто застосування насильства як 
щодо повнолітнього, так і щодо дитини передбачене одними й тими 
ж нормами Особливої частини КК України. Зокрема, заподіяння тілес-
них ушкоджень — статтями 121–125 КК України, побої та мордуван-
ня — ст. 126 КК України, катування — ст. 127 КК України, насиль-
ницький грабіж — ст. 186 КК України, розбій — ст. 187 КК України, 
вимагання із застосуванням насильства — ст. 189 КК України та ін. За 
переконанням дослідниці, така ситуація зумовлює необхідність спеці-
альної кримінально-правової охорони неповнолітніх від насильства. 
Авторка наголошує, що «оскільки неповнолітні, на думку фахівців 
у галузі педагогіки та психології, в силу своїх вікових особливостей 
мають значно менше можливостей порівняно з дорослими для захисту 
себе від фізичного чи психічного впливу інших осіб, законодавцю 
необхідно передбачити як кваліфікуючу ознаку “вчинення щодо не-
повнолітнього” злочинів, передбачених статтями 121–125, 126, 127, 
186, 187, 189 КК України та ін. У подальшому можливо передбачення 
в КК окремих суспільно-небезпечних діянь, які можуть бути додатко-
во вказані як злочини. Наприклад, “насильство щодо неповнолітніх”, 
“жорстоке поводження із неповнолітніми”, інші суспільно-небезпечні 
діяння, які безпосередньо пов’язані із застосуванням насильства та 

1  На сторінках цього дослідження ми не маємо можливості приділити увагу об-
ґрунтуванню зазначених пропозицій. Водночас таке обґрунтування наведено в інших 
роботах автора (див.: Євтєєва Д. П. Потерпілі особи від злочину «Зловживання опі-
кунськими правами» (ст. 167 КК України) / Д. П. Євтєєва // Зб. наук. пр. Харк. нац. 
пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. – 2012. – Вип. 18. – С. 118–125; Її ж. Сутність та види 
суспільно небезпечних діянь злочинного зловживання опікунськими правами (ст. 167 
КК України) / Д. П. Євтєєва // Право і безпека. – 2012. – № 5. – С. 155–161; Евтеева Д. П. 
О признаках преступного злоупотребления опекунскими правами, предусмотренного 
ст. 167 УК Украины / Д. П. Евтеева // Юрид. наука и практика : вестн. Нижегор. акад. 
МВД России. – 2013. – № 23. – С. 174–179; Євтєєва Д. П. Кримінально-правова харак-
теристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад 
злочину : монографія / Д. П. Євтєєва. – Х. : Право, 2015. – 264 с., та ін.).
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спрямовані на спричинення істотної шкоди суспільним відносинам, 
що посягають на фізичний, психічний та культурний розвиток не- 
повнолітніх»1. Подібні судження та пропозиції висловлені й у працях 
інших науковців2. Так, О. Є. Проць вважає за необхідне доповнити 
ст. 152 «Зґвалтування» та ст. 153 «Насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом» КК України такими кваліфікацій-
ними ознаками, як вчинення відповідних дій батьком, матір’ю або 
особами, які їх замінюють, — усиновителем, опікуном чи піклуваль-
ником. Такий крок, на його переконання, сприятиме захисту дітей від 
статевих злочинів у сім’ях та з боку осіб, на яких покладені обов’язки 
з їх виховання3.

О. В. Дзундза, який вивчав питання кримінальної відповідальнос-
ті за втягнення неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську 
діяльність, зробив такі висновки. На його думку, тенденція з нарощу-
вання в КК України спеціальних норм про кримінальну відповідаль-
ність за втягнення неповнолітніх в антисоціальну поведінку, особливо 
тих норм, що містять кваліфікуючі ознаки деяких складів злочинів, із 
наукових позицій є досить суперечливою й необґрунтованою, а з прак-
тичного боку — недоцільною. Такі спеціальні норми є недосконалими 
і спірними, через що необхідно виключити їх із КК України, а їхні 
ознаки зібрати в загальній нормі — ст. 304 КК України, що надасть 
закону точності, логічної завершеності й усуне в ньому прогалини. 
Також для всіх видів втягнення неповнолітніх необхідно передбачити 
єдині кваліфікуючі ознаки складу злочину й оптимальні санкції.

У новій редакції ст. 304 КК України, як наголошує дослідник, 
треба передбачити ознаки бродяжництва та уточнити формулювання 
щодо втягнення неповнолітніх у заняття азартними іграми. Суб’єктом 

1  Гальцова В. В. Насильство щодо неповнолітніх та проблеми кримінальної від-
повідальності / В. В. Гальцова // Проблеми науки кримінального права та їх вирішен-
ня у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 8–9 жовт., 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 
ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 320–321.

2  Див.: Киренко С. Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним зако-
нодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. Г. Киренко ; Київ. нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; наук. кер. І. К. Туркевич. – К., 2002. – С. 170; 
Проць О. Є. Захист прав дитини кримінально-правовими засобами / О. Є. Проць // 
Вісн. Львів. ун-ту. – 2008. – № 47. – С. 216.

3  Проць О. Є. Захист прав дитини кримінально-правовими засобами / О. Є. Проць 
// Вісн. Львів. ун-ту. – 2008. – № 47. – С. 216.
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втягнення неповнолітніх у будь-які антисоціальні дії має визнаватися 
лише повнолітня особа, і таке положення треба прямо закріпити у за-
значеній статті. 

З урахуванням цього серед низки змін автор пропонує, зокрема, 
викласти назву ст. 304 КК України в такій редакції: «Втягнення не-
повнолітнього у вчинення злочину або інших антигромадських дій»; 
у диспозиції норми ч. 1 закріпити відповідальність за «втягнення не-
повнолітнього у вчинення злочину, у пияцтво, у немедичне вживання 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або одурма-
нюючих засобів, у заняття проституцією, бродяжництвом, жебрацтвом, 
азартними іграми, які тягнуть виникнення матеріальних чи інших 
зобов’язань антигромадського характеру, а так само в дії, пов’язані 
з виготовленням матеріалів чи предметів порнографічного характеру 
або таких, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинене 
особою, яка досягла вісімнадцятирічного віку»; у ч. 2 — за «ті самі дії, 
вчинені повторно або із застосуванням насильства чи з погрозою його 
застосування, або відносно двох чи більше неповнолітніх, а так само 
батьком, педагогом або іншою особою, на яку законом покладені 
обов’язки по вихованню неповнолітнього, — караються позбавленням 
волі на строк від двох до семи років»; у ч. 3 — за «дії, передбачені 
частинами першою або другою цієї статті, пов’язані з втягненням не-
повнолітнього в організовану групу або злочинну організацію чи 
у вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину».

Також у зв’язку з цим автор пропонує внесення змін до ч. 3 ст. 300, 
ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 303, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 315, частин 2, 3 ст. 307 і ч. 2 
ст. 317, ст. 323, ст. 324 КК України, а також виключення з Кодексу  
ч. 2 ст. 181 і ч. 3 ст. 3021.

C. В. Чмут, дослідивши питання кримінальної відповідальності за 
статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, запропо-
нував внести зміни до ст. 155 КК України («Статеві зносини з особою, 
яка не досягла статевої зрілості»). Серед низки передбачених ним 
нововведень має місце, зокрема, зміна потерпілого на особу, яка не 
досягла шлюбного віку. Назву цієї статті дослідник наводить як «Ста-
тевий акт з особою, яка не досягла шлюбного віку». У частині 1 ним 

1  Дзундза В. В. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх у зло-
чинну або іншу антигромадську діяльність : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 
/ В. В. Дзундза ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – С. 10–12.
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пропонується установити відповідальність за «добровільний статевий 
акт у природній або неприродній формі з особою, яка не досягла 
шлюбного віку, вчинений повнолітньою особою»; у ч. 2 — за «ті самі 
дії, вчинені батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклу-
вальником або особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання 
потерпілого чи піклування про нього, або вчинені повторно, або якщо 
вони спричинили вагітність, або з необережності інші тяжкі наслідки»; 
у ч. 3 — за «дії, передбачені частинами першою та частиною другою 
цієї статті, вчинені щодо малолітньої або малолітнього». Окрім того, 
у примітці до цієї статті дослідник пропонує закріпити, зокрема, по-
ложення, згідно з якими: «не може вважатися добровільним статевий 
акт у природній або неприродній формі з особою, яка не досягла 
11-річного віку»; «звільняється від кримінальної відповідальності осо-
ба, що вчинила злочин, передбачений частиною першою цієї статті, 
якщо між нею та особою, з якою стався добровільний статевий акт, 
було зареєстровано шлюб у встановленому законом порядку»1.

З приводу таких пропозицій зазначимо, що вони видаються дис-
кусійними. По-перше, стосовно ініціативи змінити потерпілого з осо-
би, яка не досягла статевої зрілості, на особу, яка не досягла шлюбно-
го віку, слід зазначити, що на практиці стан статевої зрілості 
визначається експертизою, а шлюбний вік закріплено в сімейному 
законодавстві (сьогодні як у чоловіків, так і у жінок він становить 
18 років). Тож, з одного боку, подібний крок призведе до відмови від 
оціночного поняття й матиме наслідком більший ступінь правової ви-
значеності, зменшення дискреції правозастосовця й мінімізацію ко-
рупційних ризиків та помилок. Окрім того, у контексті виховання 
суспільства й забезпечення здоров’я молодого покоління такі пропо-
зиції також заслуговують на схвалення. Раннє статеве життя може 
негативно позначитися на розвитку та здоров’ї неповнолітнього. За 
свідченням лікарів статеві зносини до вісімнадцяти років зумовлюють 
збільшення ризиків захворювання на певні венеричні та інфекційні 
хвороби в декілька разів2.

1  Чмут С. В. Кримінальна відповідальність за статеві зносини з особою, яка не 
досягла статевої зрілості : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. В. Чмут ; 
Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – С. 15.

2  Самый оптимальный возраст первого сексуального опыта [Електронний ресурс] 
// U доктора. Все о женском здоровье. – Режим доступу: http://udoktora.net/kakov-
optimalnyiy-vozrast-pervogo-seksualnogo-opyita-3528/. – Заголовок з екрана.
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Однак, з другого боку, має місце й реальна, буденна сторона цієї 
проблеми. Особа, яка досягла статевої зрілості, але не досягла повно-
ліття, зазвичай усвідомлює свої дії при вступі до статевих стосунків. 
Стрімкий розвиток інформаційних відносин, доступність для усіх 
громадян, зокрема, й для дітей, інформації у сфері статевого спілку-
вання, зняття обмежень і заборон щодо її поширення сприяє ранньому 
статевому вихованню підлітків, досягненню ними статевої зрілості не 
лише у фізіологічному, а й у соціальному аспекті. За статистичними 
дослідженнями, що проводилися в Україні, наявність досвіду статевих 
відносин визнали майже 55 % хлопців та майже 34 % дівчат, які не до-
сягли 17 років1. Таким чином, установлення кримінально-правової 
заборони на статеві стосунки з особою, яка не досягла шлюбного віку, 
не видається ефективним рішенням проблем захисту статевої недо-
торканості та здоров’я неповнолітніх.

Щодо пропозиції звільнення від кримінальної відповідальності 
особи, що вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 155 КК України, якщо 
між нею та особою, з якою стався добровільний статевий акт, було 
зареєстровано шлюб у встановленому законом порядку слід зазначити 
таке. За подібним задумом вочевидь у повнолітніх осіб має підвищи-
тися відповідальність за свої дії. Водночас такий крок може бути ко-
рисним, якщо між особами уже існують близькі стосунки. Проте якщо 
таких стосунків немає, навряд чи візит до органів РАЦСу усуне проти-
річчя наявної проблеми. Відповідно до ст. 24 СК України шлюб ґрун-
тується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та 
чоловіка до шлюбу не допускається. Таким чином, подібна пропозиція 
посягає на підвалини шлюбно-сімейних стосунків. Окрім того, уста-
новлення обов’язку вступити до шлюбу є сумнівним заходом звіль-
нення від кримінальної відповідальності, оскільки може перетворити-
ся на засіб шантажу.

Неоднозначною видається і пропозиція установити вагітність по-
терпілої як тяжкий наслідок. Пленум Верховного Суду України у по-
станові «Про судову практику у справах про злочини проти статевої 
свободи та статевої недоторканості особи» № 5 від 30 травня 2008 р. 
не визнав вагітність особливо тяжким наслідком при зґвалтуванні. 

1  Статева культура та статеве дозрівання учнівської молоді [Електронний ресурс] 
// Офіц. сайт Дитяч. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Режим доступу: http://www.
unicef.org/ukraine/ukr/Bookllets_10_in_1_v06.pdf. – Заголовок з екрана.
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Окрім того, цей наслідок не можна вважати тяжким, якщо його по-
рівнювати з іншими наслідками, які законодавець та Пленум Верхов-
ного Суду України розцінюють як тяжкі, зокрема, безплідність, зара-
ження вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною хворобою, 
у тому числі і психічною, самогубство потерпілої особи1. 

Разом із тим фахівці в галузі кримінального права виявляють не-
доліки не лише у конструюванні диспозицій злочинів розглядуваної 
сфери, а й у їх санкціях. Зокрема, певні зауваження висловлюються 
щодо розмірів санкцій за злочини, передбачені статтями 164 «Ухилен-
ня від сплати аліментів на утримання дітей» та 165 «Ухилення від 
сплати коштів на утримання непрацездатних батьків» КК України. 
Зокрема, як зазначає І. В. Семеногов, тотожність їх санкцій вказує на 
недосконалість законодавства про кримінальну відповідальність за 
злісне ухилення від сплати коштів на утримання. Суспільна небез-
печність посягань, спрямованих, як правило, проти інтересів дітей 
(ст. 164 КК України), є вищою за небезпечність злочинів, що посягають 
на інтереси повнолітніх осіб (ст. 165 КК України). Також, як наголошує 
дослідник, на необхідність внесення змін до зазначених санкцій указує 
та обставина, що ухилення від сплати коштів на утримання, що є 
умисним невиконанням судового рішення (статті 164, 165 КК України), 
карається менш суворо, ніж інше умисне невиконання рішення суду 
(ст. 382 КК України)2.

У свою чергу В. В. Гальцова вказує на недоліки у наявному в кри-
мінальному законодавстві підході до вирішення питань щодо призна-
чення покарання за вчинення насильницьких злочинів проти дітей, 
а саме недостатність встановлення оптимальних санкцій за такі зло-
чини. Натомість такі санкції мають бути збалансованими й відповіда-
ти тяжкості відповідних злочинів. Тому, на думку авторки, потрібно 
посилити кримінальну відповідальність за вчинення зазначених зло-
чинів. За її переконанням, такий крок стане гарантією ефективного 

1  Про судову практику в справах про злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 
30 трав. 2008 р. № 5  // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08. – Заголовок з екрана.

2  Семеногов І. В. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів 
на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. В. Семеногов ; Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. – Х., 2015. – С. 12.
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захисту суспільних відносин, які забезпечують нормальний фізичний 
та психологічний розвиток дітей, від насильницьких посягань1.

У 2013 р. на розгляд Верховної Ради України було внесено проект 
Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу Укра-
їни щодо посилення та вдосконалення покарання за злочини, вчинені 
на сексуальній основі проти малолітніх та неповнолітніх» (реєстр. 
№ 2309а від 17 червня 2013 р.). Його розробники наголошували, що 
законодавче вирішення проблеми убезпечення дітей, їхнього захисту 
від суспільно небезпечних посягань набуває особливої актуальності 
на фоні зростання загроз морального розбещення, сексуального зваб-
лювання й сексуальної експлуатації неповнолітніх, завдання шкоди їх 
моральності, фізичному та психічному здоров’ю. Саме тому ціллю 
розробки законопроекту є вдосконалення правового забезпечення 
протидії злочинам, що посягають на статеву недоторканість дітей, та 
підвищення ефективності покарання за такі злочини, метою якого є не 
лише кара, а й виправлення засуджених та запобігання вчиненню нових 
злочинів.

Відповідно до законопроекту № 2309а серед змін до КК України 
було запропоновано, зокрема, доповнити Кодекс новою ст. 591 «Хі-
мічна кастрація». Відповідно до її положень хімічна (фармакологіч-
на) кастрація має полягати в примусовому застосуванні до особи, яка 
вчинила злочин на сексуальному ґрунті проти малолітніх або непо-
внолітніх, спеціально визначених центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охо-
рони здоров’я, медичних препаратів з метою пригнічення її лібідо. 
Хімічна кастрація може бути застосована за рішенням суду лише до 
особи, стосовно якої є висновок судово-психіатричної експертизи 
про наявність у неї розладу сексуальної переваги (педофілії — ста-
тевого збочення). Таке покарання автори законопроекту прагнули 
передбачити як додаткове та установити його призначення на строк 
до трьох років. Окрім того, під час судового провадження підсудна 
особа має право заявити клопотання про застосування щодо неї хі-
мічної кастрації. 

1  Гальцова В. В. Насильство щодо неповнолітніх та проблеми кримінальної від-
повідальності / В. В. Гальцова // Проблеми науки кримінального права та їх вирішен-
ня у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 8–9 жовт. 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. 
ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 321.
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На думку авторів законопроекту, зазначене покарання слід ввести 
до санкцій статей 115 («Умисне вбивство»), 152 («Зґвалтування»), 153 
(«Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним спосо-
бом»), 155 («Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілос-
ті»), 156 («Розбещення неповнолітніх») та застосовувати хімічну ка-
страцію строком до трьох років до злочинців, що страждають на розлад 
сексуальної переваги (педофілію).

Водночас у висновку Головного науково-експертного управління 
Верховної Ради України на цей законопроект серед його недоліків, зо-
крема, виявлено, по-перше, що такий вид покарання не відповідає по-
ложенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, згідно з якими ніхто не повинен піддаватись нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, а також  
ч. 3 ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання не має на меті за-
вдати фізичних страждань або принизити людську гідність. Проте 
вживання протягом тривалого часу антиандрогенних препаратів завжди 
має побічні ефекти, до яких належать збільшення ваги, остеопороз, 
підвищений ризик серцево-судинних захворювань, а також фемініза-
ція — втрата м’язової маси, волосся на тілі; по-друге, пропозиція перед-
бачити хімічну кастрацію як нове додаткове покарання породжує пи-
тання щодо доцільності його запровадження та можливості досягнення 
з його допомогою цілей покарання, закріплених у ч. 2 ст. 50 КК Укра-
їни. За переконанням експертів, пропоноване покарання не матиме 
виправного значення та превентивного ефекту в аспекті запобігання 
вчиненню відповідних злочинів іншими особами; по-третє, одним із 
можливих наслідків прийняття законопроекту та його практичної реа-
лізації може стати збільшення кількості вбивств малолітніх після вчи-
нення щодо них статевих злочинів, передбачених статями 152 та 153 
КК України; по-четверте, незрозумілою є пропозиція авторів проекту 
застосовувати хімічну кастрацію саме на трирічний строк. Адже вона 
являє собою введення до організму людини медрокиспрогестерону, що 
спричиняє пригнічення дії чоловічого статевого гормону (так звана 
антиандрогенна терапія). Оскільки зазначений препарат необхідно 
вводити один раз на три-чотири місяці, подібна терапія є тимчасовою, 
а її наслідки — зворотними (андрогенний стан чоловіка може бути від-
новлено через введення ін’єкції тестостерону)1.

1  Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення та вдо-
сконалення покарання за злочини, вчинені на сексуальній основі проти малолітніх та 
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Необхідно вказати, що ініціативи щодо законодавчого закріплення 
на рівні КК України хімічної кастрації мали місце і раніше1. Однак, як 
показав час, зазначені тенденції не були підтримані більшістю народ-
них депутатів. 

Дослідники цього питання зазначають, що сьогодні за кордоном 
поширюється тенденція застосування хімічної (фармакологічної) ка-
страції злочинців-педофілів з метою уникнення рецидиву з їх боку. 
Нині такі заходи передбачені законодавством Бельгії, Великої Брита-
нії, Данії, Ізраїлю, Канади, Киргизії, Німеччини, Південної Кореї, 
Польщі, Росії, Франції, Швеції та у деяких штатах США. Водночас 
у багатьох зазначених країнах хімічна кастрація є добровільною та 
розглядається як умова застосування умовно-дострокового звільнення 
від покарання, пов’язаного з ізоляцією особи від суспільства.

Разом із тим введення такої кастрації спричинить низку проблем 
із її втіленням у життя. В. А. Мозгова, розглядаючи систему психоте-
рапевтичних проблем роботи з педофілами, виявляє такі її недоліки, 
як відсутність в Україні державних стандартів лікування сексуальних 
розладів та відпрацьованої клінічної практики лікування педофілів, як 
наслідок — несформованість відповідних критеріїв та методик оцінки 
їх суспільної небезпечності; неналагодженість механізму міжвідомчої 
взаємодії з такої практики. На переконання науковця, запровадження 
зазначеного покарання буде ефективним лише за умови, якщо хімічна 
кастрація стане елементом належної психотерапевтичної методики, 
адже педофілія являє собою психічний розлад, і медикаментозне ліку-
вання не здатне змінити зумовлений нею сексуальний потяг, а може 
лише зменшити (пригнітити) його2. 

неповнолітніх [Електронний ресурс] : проект Закону України від 17 черв. 2013 р. 
№ 2309а // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://w1.c1.
rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10008&num_s=1&num=2309 %E0&date1=
&date2=&name_zp=&out_type=&id=. – Заголовок з екрана.

1  Див.: Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо запроваджен-
ня додаткового покарання) [Електронний ресурс] : проект Закону України від 18 берез. 
2010 р. № 6209 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc2_5_1_J?ses=10007&num_s=1&num=6209&date1= 
&date2=&name_zp=&out_type=&id=. – Заголовок з екрана.

2  Мозгова В. А. Щодо обґрунтованості запровадження примусової хімічної ка-
страції злочинців-педофілів в Україні / В. А. Мозгова // Актуальні проблеми кримі-
нальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. / 
редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 
2013. – С. 320–324.
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Щодо розглядуваного питання Л. Г. Козлюк зазначає, що законо-
давче рішення щодо введення хімічної кастрації як покарання має 
ґрунтуватися на наукових дослідженнях, адже вона недостатньо ви-
вчена в аспекті її впливу на організм людини загалом. Водночас ав-
торка наголошує на важливості запобігання сексуальному насильству 
щодо дітей на загальносоціальному рівні, що сприяє його усуненню 
і водночас слугує підґрунтям для спеціально-кримінологічного та ін-
дивідуального попередження статевих злочинів щодо неповнолітніх. 
Вироблення концептуальних засад запобігання статевим злочинам 
щодо дітей має включати заходи, які перш за все підвищують рівень 
культури громадян, що упереджує порушення порядку статевих сто-
сунків між людьми1.

4.4. Криміналізація та декриміналізація  
діянь, посягаючих на права дітей  
і осіб, які перебувають під опікою 
або піклуванням

Сімейні відносини можна вважати одними з найконсервативніших 
видів суспільних відносин, що, однак, не виключає їхнього подальшо-
го розвитку та зміни. Незважаючи на тенденцію їх поступового зне-
цінення, загалом вони, мабуть, ніколи не втратять свого сакрального 
значення. У регулюванні вказаних відносин дуже сильні позиції має 
мораль, і вони перебувають під пильною увагою суспільства. У про-
цесі їхнього правового забезпечення конкурувати з мораллю законо-
давцю достатньо непросто. Це одна зі сфер, де значна частина грома-
дян дотримується приписів із відповідних питань та не порушує 
закону не тому, що має страх перед державними санкціями, а тому, що 
має високі цінності та принципи. Тож авторитет держави тут знахо-
диться на щабель нижче авторитету суспільної свідомості, й навряд 
чи варто очікувати якихось змін у цій ситуації. Надаючи певним сі-
мейним відносинам правове забезпечення, зокрема, ставлячи їх під 

1  Козлюк Л. Шляхи вдосконалення запобігання статевим злочинам проти неповно-
літніх [Електронний ресурс] / Л. Козлюк // Юрид. журн. – 2010. – № 6. – Режим до-
ступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820&c=edit&_
c=fo. – Заголовок з екрана.
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кримінально-правову охорону, законодавець має бути особливо обач-
ним, адже є певний ризик, так би мовити, дискредитації власних по-
зицій. 

У цьому випадку при кримінально-правовому забезпеченні роз-
глядуваних відносин законодавець має не потрапити під абсолютний 
вплив суспільної свідомості, що матиме наслідком сліпе дублювання 
положень моралі на папері та забезпечення їх примусом. Натомість 
законодавець повинен безпристрасно оцінювати суспільну небезпеч-
ність закріплених у КК України діянь та здійснювати постійний моні-
торинг відносин, які потребують захисту найрепресивнішими засо-
бами, що є дуже нелегким завданням.

Особливостями розглядуваних відносин можна вважати, зокрема, 
ту обставину, що деякі діяння в цій сфері, які суспільство визнає амо-
ральними вчинками, мають істотний ступінь суспільної небезпечнос-
ті, тож перебування їх під кримінально-правовою охороною не ви-
кликає особливих заперечень. Надання ж статусу злочину іншим 
діянням, що також визнаються аморальними, може призвести до да-
ремного перевантаження закону про кримінальну відповідальність, 
оскільки суспільство не готове дотримуватися цих заборон навіть під 
загрозою найсуворішого з видів державного примусу.

У зв’язку з вищезазначеним сьогодні досить актуальними є питан-
ня доповнення КК України новими діяннями та виключення інших 
діянь, що стосуються розглядуваної сфери. Зокрема, у ч. 1 ст. 164 КК 
України «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей» перед-
бачена кримінальна відповідальність батьків за злісне ухилення від 
сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алі-
ментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх 
або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні. 
Водночас відповідно до положень сімейного законодавства обов’язок 
утримання дітей у деяких випадках також лежить на бабі, діді, братах, 
сестрах, мачусі, вітчимі, інших особах (статті 265–269 СК України). 
Проте законодавець не враховує ці положення сімейного законо- 
давства. Тож необхідно було б замислитися над доцільністю встанов-
лення кримінальної відповідальності щодо цих осіб за неутримання 
дитини.

Під таким самим кутом слід звернути увагу на норму, передбачену 
ч. 1 ст. 165 КК України («Ухилення від сплати коштів на утримання 
непрацездатних батьків»), відповідно до якої встановлюється кримі-
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нальна відповідальність за злісне ухилення від сплати встановлених 
рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків. Водночас 
аналогічні обов’язки за певних обставин мають повнолітні діти щодо 
утримання мачухи, вітчима, осіб, з якими вони проживали однією 
сім’єю до досягнення повноліття, та які тривалий час надавали їм 
утримання (статті 270, 271 СК України).

Подібну позицію займає й О. І. Белова, яка пропонує назву та дис-
позицію ч. 1 ст. 165 КК України викласти в такій редакції: «Стаття 165. 
Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних членів сім’ї. 
Злісне ухилення від надання встановлених рішенням суду коштів на 
утримання непрацездатних батьків, одного із подружжя або особи, яка 
не перебувала в шлюбі, але протягом тривалого часу проживала з ін-
шою особою однією сім’єю, — карається...»1. 

Разом із тим постає питання щодо обґрунтованості відсутності 
кримінальної відповідальності повнолітніх дітей, які злісно не вико-
нують установлені законодавством обов’язки по догляду за немічними 
й водночас такими, що не перебувають під опікою чи піклуванням, 
батьками. Це питання випливає з того, що в законодавстві встановле-
но взаємність обов’язків батьків та дітей. Не лише батьки зобов’язані 
піклуватися про своїх дітей, а й діти повинні доглядати за своїми не-
мічними батьками. На такі обов’язки указано в ст. 51 Конституції 
України, а також деталізовано у ч. 1 ст. 172 СК України, згідно з якою 
дитина, повнолітні дочка, син зобов’язані піклуватися про батьків, 
проявляти про них турботу та надавати їм допомогу.

Відповідно до чинної редакції норми, передбаченої ст. 166 КК 
України («Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або 
за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування»), дітей не може 
бути віднесено до суб’єктів цього злочину. Незважаючи на те, що за-
кон зобов’язує повнолітніх дітей піклуватися (курсив наш. — Є. Д.) 
про батьків, таке положення не передбачає обов’язковості наявності 
статусу опікуна або піклувальника в дорослої дитини. Поняття «піклу-
ватися» у цьому контексті означає «турбуватися», «доглядати». Таким 
чином, на практиці має місце ситуація, за якої повнолітні діти можуть 
нести кримінальну відповідальність за ст. 166 КК України тільки у ви-
падку, якщо їх офіційно призначено опікунами чи піклувальниками 

1  Белова О. І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім’ї 
та неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Белова Ольга Іванівна ; Харк. 
нац. ун-т внутр. справ України ; наук. кер. П. І. Орлов. – Х., 2006. – С. 170.
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щодо своїх батьків. Водночас, якщо батьки перебувають у немічному 
стані і не позбавлені або обмежені в дієздатності, злісне невиконання 
щодо них їхніми дітьми установлених у законодавстві обов’язків по 
догляду, що спричинило тяжкі наслідки, перебуває поза межами роз-
глядуваного складу злочину. Така ситуація не видається логічною та 
потребує подальших роздумів. У зв’язку з цим окремої уваги вимагає 
питання доцільності доповнення кола суб’єктів злочину, передбаче-
ного ст. 166 КК України, повнолітніми дітьми, а кола потерпілих — 
немічними батьками.

Фахівці в галузі сімейного права у цьому контексті зазначають, що 
норма, передбачена ст. 172 СК України, є декларативною і розрахова-
на насамперед на надання в добровільному порядку батькам не май-
нової допомоги, а звичайної турботи. Покладення на дітей обов’язку 
піклуватися про батьків є виправданим лише з позиції моралі. Турбо-
та про батьків має релігійне підґрунтя і базується на біблійній запо-
віді шанування батьків їхніми дітьми. Добитися від дитини поважати 
батьків та турбуватися про них неможливо за допомогою державних 
органів, тому виконання зазначеного обов’язку немайнового характе-
ру не може бути забезпечене примусовою силою держави. Через це 
з позицій права закріплення його на законодавчому рівні видається 
недоцільним1.

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна констатувати: стосовно 
законодавчих установлень, що покладають на дітей обов’язок піклу-
ватися про своїх немічних батьків, відсутній будь-який механізм пра-
вового забезпечення. Не існує ані цивільно-правової, ані адміністра-
тивної відповідальності за такі дії. Тому, як видається, втручання 
в цьому випадку в царину моралі права такими жорсткими способами, 
як установлення кримінально-правової норми, що забезпечуватиме 
вищезгадані відносини, не буде доцільним та ефективним. Про такий 
крок варто замислитися лише тоді, коли такі відносини набудуть де-
тальної правової регламентації в регулятивному законодавстві та за 
зазначене діяння (без настання суспільно небезпечних наслідків) бу-
дуть установлені інші види відповідальності2.

1  Гузь Л. Є. Судово-практичний коментар до Сімейного кодексу України / 
Л. Є. Гузь, А. В. Гузь. – Х. : Фактор, 2011. – С. 379, 380; Сімейний кодекс України. 
Науково-практичний коментар / за ред. І. В. Жилінкової. – Х. : Ксилон, 2008. – С. 508.

2  Євтєєва Д. П. Щодо суб’єкта злісного невиконання обов’язків по догляду за 
дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК) 
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Також необхідно відзначити пропозиції установити відповідаль-
ність у КК України за порушення батьками права власності та інших 
майнових прав їхніх неповнолітніх дітей. Ця ідея була відбита в роз-
робленому науковцями Інституту вивчення проблем злочинності 
Академії правових наук України (нині — Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Націо-
нальної академії правових наук України) законопроекті1. У ньому було 
передбачено доповнення розд. VI Особливої частини КК України 
«Злочини проти власності» ст. 1901 «Порушення батьками або осо-
бами, які їх замінюють, права власності неповнолітніх дітей». У цій 
нормі має бути встановлено відповідальність за порушення батьками 
або особами, які їх замінюють, права власності неповнолітніх дітей 
шляхом протиправного відчуження майна, належного неповнолітнім, 
передачі права на майно або вчинення будь-яких протиправних дій 
майнового характеру. 

Як наголошують автори законопроекту, до досягнення дітьми 
повноліття їх майном розпоряджаються батьки або особи, які їх за-
мінюють, що не виключає можливість зловживань з їх боку. Таке 
становище обумовлює необхідність захисту права власності неповно-
літніх від протиправних посягань на нього з боку батьків та осіб, які 
їх замінюють, що має здійснюватися в тому числі й шляхом криміна-
лізації вказаних суспільно небезпечних діянь2.

У цілому з необхідністю створення такої норми погоджується й 
О. І. Белова, хіба що вона пропонує зазначене діяння передбачити 
в ст. 167 КК України, внаслідок чого суб’єктами зазначеного злочину 
можна буде визнавати не лише опікунів та піклувальників, а й батьків 
дитини3.

[Електронний ресурс] / Д. П. Євтєєва // Вісн. Асоц. кримін. права України. – 2014. – 
Вип. 2 (3). – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/visnik_
yg/3/17.pdf. – Заголовок з екрана.

1  Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки : Указ 
Президента України від 25 груд. 2000 р. № 1376/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – 
№ 52. – С. 101. – Ст. 2258.

2  Розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень кримінального та кри-
мінально-процесуального законодавства / В. С. Зеленецький [та ін.] // Питання бороть-
би зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х., 2004. – Вип. 9. – С. 164, 165, 168–171.

3  Белова О. І. Кримінально-правова характеристика системи злочинів проти сім’ї 
та неповнолітніх : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Белова Ольга Іванівна ; Харк. 
нац. ун-т внутр. справ України ; наук. кер. П. І. Орлов. – Х., 2006. – С. 249, 111, 154, 
159, 171.
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На нашу думку, на практиці застосування такої новоствореної 
норми буде достатньо проблемним. Хоча, звичайно, випадки у небла-
гополучних сім’ях свідчать на користь прийняття такої норми, аналіз 
наведених пропозицій, сімейного законодавства та сімейно-правової 
літератури дозволяє висунути низку аргументів проти її встановлення 
в КК України.

По-перше, хоча відповідно до ч. 1 ст. 173 СК України батьки 
і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійни-
ми власниками майна, у той же час у ч. 2 ст. 173 СК України вста-
новлено, що при вирішенні спору між батьками та малолітніми, не-
повнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм 
майна вважається, що воно є власністю батьків, якщо інше не вста-
новлено судом. Таким чином, у Кодексі встановлена презумпція 
права власності батьків на спірне майно. Виняток із наведеного за-
гального правила встановлений у ст. 174 СК України, відповідно до 
якої майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення 
розвитку, навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого 
вжитку, іграшки, книги, музичні інструменти, спортивне обладнання 
тощо), є власністю дитини.

По-друге, відповідно до ст. 178 СК України дохід, одержаний від 
використання майна малолітньої дитини, батьки мають право вико-
ристовувати на виховання та утримання інших дітей та на невідкладні 
потреби сім’ї. Отже, порушення права власності дитини інколи можуть 
вчинятися саме в інтересах сім’ї (зокрема, для сплати за навчання іншої 
дитини, на її особливі потреби, на лікування тощо). 

По-третє, у законодавстві існує цивільно-правова відповідальність 
за порушення батьками майнових прав дитини. Відповідно до ч. 9 
ст. 177 СК України неналежне виконання батьками своїх обов’язків 
щодо управління майном дитини є підставою для покладення на них 
обов’язку відшкодувати завдану їй матеріальну шкоду та повернути 
доходи, одержані від управління її майном.

По-четверте, виходячи зі змісту вищенаведених позицій, науковці 
пропонують піддавати кримінально-правовій охороні не лише право 
власності дитини на майно, а й право користування та розпорядження 
ним. З цього приводу видається необхідним зазначити про таке. Від-
повідно до ч. 1 ст. 405 ЦК України члени сім’ї власника житла, які 
проживають разом з ним, мають право на користування цим житлом 
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відповідно до закону. У деяких випадках виникає конфлікт інтересів 
власника житла, який має право розпоряджатися житлом, та членів 
його сім’ї, яким право на житло гарантується Конституцією (ст. 47), 
і тому позбавити їх житла можливо лише на підставі закону або за 
рішенням суду. Однозначного рішення цієї проблеми у законодавстві 
не наведено. І хоча в ст. 405 ЦК України права власника обмежуються 
сервітутом, позбавити його права продати власний будинок неможли-
во. Необхідно відмітити, що продаж будинку, належного батькам на 
праві власності, не завжди означає позбавлення дитини права на жит-
ло, адже вона може набути право на інше житло за місцем проживан-
ня батьків. Це може бути житло з іншим правовим режимом, напри-
клад, орендоване за договором найму1. Разом із тим відповідно до ч. 6 
ст. 203 ЦК України правочин, що вчиняється батьками (усиновлюва-
чами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, не-
повнолітніх чи непрацездатних дітей. Проте на практиці складно 
чітко визначити межу, за якою можна говорити про порушення прав. 
Вочевидь порушенням прав можна вважати позбавлення дитини вза-
галі місця проживання, зменшення її жилої площі за межі санітарного 
мінімуму. Надання ж дитині в користування однієї кімнати замість 
трьох, які вона займала раніше, навряд чи можна вважати грубим по-
рушенням її прав2.

По-п’яте, окрім того, із наведених вище пропозицій незрозуміло 
співвідношення пропонованої дослідниками норми, передбаченої 
ст. 1901 КК України (згідно з якою до відповідальності, зокрема, мають 
притягатися особи, що замінюють батьків, до числа яких належать 
у тому числі опікуни та піклувальники), із нормою, встановленою в 
ст. 167 КК України (де суб’єктами злочину є особи, наділені повно-
важеннями з опіки та піклування).

По-шосте, діяння, що по суті є порушеннями майнових прав дітей, 
не завжди мають той ступінь суспільної небезпечності, що є необ-
хідним для визнання їх злочинами. Зокрема, при вчиненні операцій 
з житлом батьки, вчиняючи таке порушення, можуть діяти не з ко-
рисливих або інших низьких мотивів, а через необізнаність, легко-
важність або в інтересах усієї сім’ї тощо. У таких випадках видаєть-

1  Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / за ред. Є. О. Ха-
ритонова. – Х. : Одіссей, 2006. – С. 294.

2  Там само.
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ся, що реагування держави кримінально-правовими засобами не є 
доцільним.

Таким чином, на нашу думку, на цьому етапі розвитку вітчизняно-
го суспільства встановлення в КК України норми, що передбачала б 
відповідальність за порушення батьками права власності або майнових 
прав дитини, є дещо передчасним, таким, що може призвести до зло-
вживань у правозастосовній практиці. Проте не виключено, що до-
цільність появи такої норми в КК України виникне пізніше. 

Уявляється, що найбільш суспільно небезпечними видами проти-
правних дій майнового характеру з боку батьків є посягання на право 
власності дитини на нерухоме майно, вчинені з корисливих або з інших 
низьких мотивів. На наш погляд, прояви таких діянь держава має три-
мати під контролем, адже їх можна вважати досить близькими до 
можливої криміналізації1.

Іще одне діяння, що потребує криміналізації, — дитяча проститу-
ція. Як зазначає А. М. Орлеан, у нашій державі дотепер некараною 
залишається купівля сексуальних послуг від дитини. Проблема по-
лягає в тому, що ст. 155 КК України «Статеві зносини з особою, яка 
не досягла статевої зрілості» не поширюється на статеві зносини 
з дитиною, яка досягла статевої зрілості, у свою чергу, ст. 156 КК 
України «Розбещення неповнолітніх» — на вчинення розпусних дій 
щодо осіб, які досягли шістнадцятирічного віку. Таким чином, корис-
тування сексуальними послугами неповнолітніх віком від 16 до 18 ро-
ків є незлочинним, хоча саме осіб у цьому віці зазвичай і залучають 
до проституції. Тому, як наголошує вчений, необхідно криміналізува-
ти це діяння, закріпивши відповідальність за нього в окремій статті 
КК України. Такий крок має позначитися на зниженні попиту на ці 
види послуг, внаслідок чого кількість залучених до цієї сфери дітей 
має зменшитися2. Видається, що з цього приводу з науковцем слід по-
годитися. Не виникає жодних сумнівів, що зазначені діяння, маючи 

1  Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими 
правами: соціальна обумовленість та склад злочину : монографія / Д. П. Євтєєва. – Х. : 
Право, 2015. – С. 182–187; Її ж. До питання встановлення кримінальної відповідаль-
ності за порушення батьками права власності та інших майнових прав їхніх дітей / 
Д. П. Євтєєва // Кримінальне право: традиції та новації : матеріали міжнар. круглого 
столу, присвяч. 90-літтю з дня народж. видат. вченого, Героя України, акад. В. В. Ста-
шиса, 9–10 лип. 2015 р. – Полтава ; Х., 2015. – С. 225–230.

2  Орлеан А. М. Кримінально-правова охорона від сексуальної експлуатації / 
А. М. Орлеан // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 53.
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надвисокий ступінь суспільної небезпечності, мають бути криміналі-
зованими.

Поряд із проблемами криміналізації деяких діянь також актуаль-
ними сьогодні є питання доцільності виключення певних злочинів із 
КК України.

Так, у 2012 р. на державному рівні особливо активно обговорюва-
лися ініціативи часткової декриміналізації відповідальності за розголо-
шення таємниці усиновлення (удочеріння). Зазначена пропозиція була 
свого часу висунута Уповноваженим Президента України з прав ди-
тини. Він звернув увагу на те, що таємниця усиновлення зазвичай 
сприймається в суспільстві як механізм захисту дитини та її батьків 
від зайвої уваги сторонніх осіб, психологічної травми дитини та як 
можливість сім’ї жити звичайним життям, нічим не вирізняючись 
в очах оточуючих. Однак дитина рано чи пізно дізнається про факт 
усиновлення, і чим пізніше це станеться, тим тяжчі наслідки ця інфор-
мація може спричинити для неї. Це може вилитися, наприклад, в об-
разу на усиновлювачів, розрив відносин з ними, втечу з дому тощо.

Уповноважений з прав дитини зазначив: попри те, що у СК Укра-
їни передбачено право дитини з 14 років звернутися до суду і з’ясувати 
обставини свого усиновлення, біологічних батьків і все, що з цим 
пов’язане, — таємницю усиновлення можна вважати пріоритетом ін-
тересів дорослих над інтересами дитини. Разом із тим таємниця уси-
новлення позбавляє державу можливості здобути об’єктивну інфор-
мацію про життя дитини та її розвиток, навіть тоді, коли дитина знає 
про усиновлення. Внаслідок цього нівелюється функція нагляду дер-
жави за сім’ями, в яких було усиновлено дітей. Тож, на його думку, 
для дитини не має бути таємниці її усиновлення, однак доступ до цієї 
інформації має бути обмежений.

Таким чином, за переконанням Уповноваженого з прав дитини, 
скасування таємниці усиновлення шляхом внесення відповідних змін 
до Сімейного та Кримінального кодексів України надасть можливість 
здійснювати ефективний, толерантний контроль за умовами прожи-
вання та виховання усиновлених дітей і дозволить звести ризик по-
рушення їх прав до мінімуму. Водночас державні службовці за будь-
яких обставин повинні зберігати таємницю усиновлення, зокрема 
і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним1.

1  Павленко Ю. Уповноважений Президента з прав дитини ініціює скасування 
таємниці усиновлення [Електронний ресурс] / Ю. Павленко // Офіц. Iнтернет-
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Ці ініціативи були підтримані Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні. Позиція цієї організації полягає в тому, що усиновлені діти 
мають право на доступ до інформації про їх походження при забез-
печенні відповідного нагляду. Адже усиновлювачам необхідна під-
тримка, щоб відчувати себе комфортно під час розмови з їхніми дітьми 
щодо питань усиновлення. Одним з основних стимулів «таємниці» 
усиновлення є страх можливої стигматизації з боку громади. Тож 
зміна має відбутися у цілому суспільстві, яке має визнати цінність 
різних форм сімейного виховання.

Окрім того, таємниця усиновлення суперечить міжнародним стан-
дартам. Зокрема, відповідно до норм Гаазької конвенції (ст. 30.2) та 
Конвенції ООН про права дитини (ст. 7.1) усиновлені діти мають 
право доступу до інформації про їх походження, особисту та сімейну 
історію та, наскільки це можливо, особисті дані про біологічних бать-
ків при відповідному нагляді. В основному не міститься положень про 
таємницю усиновлення у законодавстві країн Євросоюзу. Водночас 
процес зміни ставлення до таємниці усиновлення в суспільстві має 
бути тривалим1.

З останнім твердженням погоджується Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини. Наголошується, що для трансформації 
свідомості суспільства з цієї проблеми потрібно декілька років. Без 
цього вживати заходів щодо відміни таємниці усиновлення на держав-
ному рівні буде неправильним, від цього можуть постраждати перш 
за все діти2.

Як бачимо, пропозиції часткової відміни таємниці усиновлення (зі 
збереженням необхідності зберігання такої таємниці службовими осо-
бами) набирають активних обертів. Втілення такого рішення матиме 
наслідком і відповідну часткову декриміналізацію розголошення та-

представництво Президента України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
news/25009.html. – Заголовок з екрана; Його ж. Дитина має право знати про своє 
усиновлення [Електронний ресурс] / Ю. Павленко // Офіц. Iнтернет-представництво 
Президента України. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/news/25578.html. – 
Заголовок з екрана.

1  ЮНІСЕФ підтримує скасування таємниці всиновлення в Україні [Електронний 
ресурс] // Офіц. сайт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – Режим доступу: 
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_20680.html. – Заголовок з екрана.

2  Лутковська В. Відміна таємниці усиновлення можлива лише після трансформа-
ції свідомості суспільства [Електронний ресурс] / В. Лутковська. – Режим доступу: 
http://www1.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2001:
2012-09-06-07-54-46&catid=14:2010-12-07-14-44-26&Itemid=75. – Заголовок з екрана.
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ємниці усиновлення (ст. 168 КК України), проте варто погодитися 
з думкою, що радикальні кроки у цьому напрямі, вочевидь, робити ще 
зарано.

Провівши дослідження злочину, передбаченого ст. 166 КК Украї-
ни «Злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною 
або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування», С. М. Мо-
розюк дійшов висновку, що відповідальність за нього необхідно ви-
ключити із КК України. Адже воно є прикладом надмірної криміналі-
зації, а наявна в цій нормі неконкретність і невизначеність термінів 
свідчить про відсутність криміноутворюючих ознак цього діяння1.

За переконанням М. І. Хавронюка, виключити з КК України необ-
хідно норму, передбачену ст. 167 («Зловживання опікунськими пра-
вами»). Як наголошує вчений, зловживання правом не є правопору-
шенням (адже суб’єкт має певне право, діє в його межах, проте на 
шкоду кому/чому-небудь), не пов’язане з порушенням конкретних 
заборон чи невиконанням обов’язків, а тому не тягне за собою юри-
дичної відповідальності. Такими зловживаннями, як зазначає М. І. Хав-
ронюк, можуть бути, наприклад, невиконання обов’язків щодо захис-
ту цивільних прав та інтересів підопічного, внаслідок чого суд на 
підставі ст. 75 ЦК України може, наприклад, звільнити особу від ви-
конання повноважень опікуна. Відповідно до ст. 13 ЦК України у разі 
зловживання особою своїм правом суд може зобов’язати її припинити 
зловживання, а також застосувати інші цивільно-правові санкції. Отже, 
ст. 167 КК України є прикладом надмірної криміналізації. Вчинення 
ж опікунами або піклувальниками незаконного виселення підопічного 
з житла або викрадення його майна слід кваліфікувати за статтями 162, 
185, 186 тощо КК України2.

На нашу думку, норма, передбачена ст. 167 КК України, має бути 
залишена. Вона є частково спеціальною щодо норм, передбачених 
статтями 191, 192, 364 КК України. Основним безпосереднім об’єктом 
зловживання опікунськими правами є суспільні відносини, що забез-
печують нормальне фізичне існування з відповідним фізичним, пси-

1  Морозюк С. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти інтересів 
сім’ї та підопічних (ст. ст. 164–169 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
С. М. Морозюк ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; наук. кер. 
С. Я. Лихова. – К., 2012. – С. 114–115.

2  Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України 
/ М. І. Хавронюк. – К. : Істина, 2004. – С. 172.
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хічним, духовним, соціальним та інтелектуальним розвитком підопіч-
них дітей та нормальне фізичне існування повнолітніх підопічних осіб, 
а додатковим обов’язковим об’єктом — суспільні відносини, що за-
безпечують майнові права та законні інтереси підопічного, тобто 
майнові відносини. Потерпілі від цього злочину — діти та підопічні — 
перебувають у соціально вразливому становищі, зумовленому, зокре-
ма, їх несамостійністю, безпомічністю через неповноліття або хвороб-
ливий стан, а також матеріальною залежністю від винного. Особи, які 
здійснюють опіку та піклування, мають досить широкий діапазон 
можливостей, адже держава надає їм певний «кредит довіри» на ви-
конання їхніх повноважень. При цьому, як свідчить практика, контроль 
за їхньою діяльністю часто є формальним. Тож зловживання опікун-
ськими правами мають надто високий ступінь суспільної небезпечнос-
ті. Усе це свідчить про недоцільність виключення зазначеної норми 
з КК України.

Окрім розглянутих вище як у теорії, так і на практиці, мають місце 
безліч інших проблем, пов’язаних зі злочинами у сфері сім’ї, опіки, 
піклування та нормального розвитку дітей. Зокрема, можна виокреми-
ти проблеми розмежування злочинів у цій сфері між собою та між 
іншими злочинами, а також відмежування деяких із них від адміні-
стративних правопорушень; проблеми призначення покарання за 
вказані злочини та ін. Проте присвятити увагу всім проблемним пи-
танням у межах цього дослідження не видається можливим.

Висновки до розділу 4

1. Визнаючи надважливе значення сім’ї щодо розвитку та нор-
мального буття особи, належного існування суспільства, держава 
утверджує в суспільстві сімейні цінності, стимулює розвиток інсти-
тутів сім’ї, опіки та піклування. Водночас підтримується політика, 
спрямована на запобігання порушень прав дітей та інших соціально 
вразливих категорій осіб. Проте сьогодні, незважаючи на значний 
комплекс заходів, проблемам захисту прав дитини державою приді-
ляється недостатньо уваги і конституційні положення щодо захисту 
дітей залишаються декларативними1. У такому ж стані знаходиться 

1  Денисов С. Ф. Роль та значення правового захисту неповнолітніх / С. Ф. Дени-
сов // Право та держ. упр. – 2012. – № 1. – С. 101.
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й забезпечення та реалізація прав інших соціально вразливих кате-
горій осіб. Через це значення кримінально-правового захисту їх ін-
тересів істотно підсилюється, оскільки певним чином компенсує 
вказані недоліки та є істотною гарантією прав зазначених осіб. Тож 
особливу роль відіграє наявність якісного масиву кримінально-право-
вих норм у цій сфері.

2. За останні роки в кримінально-правовій доктрині намітилася 
тенденція збільшення уваги до проблем злочинів у сфері сім’ї, опіки, 
піклування та нормального розвитку дітей. Зокрема, значно зросла 
кількість дисертаційних досліджень, присвячених цим злочинам, ви-
вчаються питання недосконалості законодавчого опису змісту певних 
норм, тривають дискусії щодо криміналізації або декриміналізації 
певних діянь, досліджуються й інші теоретичні та практичні проблеми, 
пов’язані з розглядуваною групою злочинів. Також обговорюється 
питання їх виділення в окремий розділ Особливої частини КК України.

Разом із тим зазначені проблеми потребують подальших розробок 
із вивченням матеріалів правозастосовної практики та позитивного 
міжнародного досвіду1.

1  Євтєєва Д. П. Питання кримінально-правової охорони дітей та осіб, які пере-
бувають під опікою або піклуванням [Електронний ресурс] / Д. П. Євтєєва // Вісн. 
Асоц. кримінал. права України. – 2015. – Вип. 1 (4). – С. 185–207. – Режим доступу: 
http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/3/17.pdf. – Заголовок з екрана.
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Розділ 5
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
СУСПІЛЬСТВА1

5.1. Загальні положення

Становлення й розвиток України як соціальної, правової й демо-
кратичної держави з ринковою економікою і запровадженням кращих 
європейських стандартів суспільного життя потребують належної 
кримінально-правової охорони найважливіших соціальних цінностей. 
Останні вказані в ч. 1 ст. 1 КК України, а правове забезпечення їх 
охорони від злочинних посягань та попередження таких злочинів є 
завданням цього Кодексу. Серед них законодавець називає і власність, 
що підкреслює державне ставлення до неї як до важливої для людей, 
суспільства й держави. Зміст завдання, яке виконує законодавство про 
кримінальну відповідальність, охоплює правове забезпечення охоро-
ни власності як складника загального об’єкта кримінально-правової 
охорони. Виходячи з такої необхідності, у чинному КК України зло-
чинні посягання на власність як основний або додатковий безпосеред-
ній об’єкт злочину передбачено майже в третині статей Особливої 
частини. Особливістю цих злочинів є те, що вони вчиняються в різних 
сферах особистого, громадського й державного життя, а об’єктом 
таких злочинів виступають суспільні відносини власності або інші 
пов’язані з ними відносини. У сучасний період інформатизації укра-
їнського суспільства і в цілому всього світового середовища власність 

1  При дослідженні зазначеного питання застосовуються такі критерії оцінювання 
кримінального законодавства в частині охорони виробництва, як: рівень забезпечення 
прав та свобод людини і громадянина (політико-державний, політико-соціальний, со-
ціально-правовий і соціально-економічний критерії); адекватність відбиття об’єктивних 
закономірностей, соціально-економічних процесів і соціальних інтересів (соціально-
правовий, соціально-економічний і політико-соціальний критерії) та ін.
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як соціально-економічне і правове явище набуває нового змістовного 
наповнення і зовнішнього прояву. Це потребує вивчення та аналізу.

Актуальність дослідження зазначеної групи злочинів проти влас-
ності зумовлюється також даними МВС України й Генеральної про-
куратури України: сукупна частка таких злочинів протягом минулого 
десятиріччя продовжує перевищувати 70 % від загальної кількості за-
реєстрованих злочинів і має тенденцію до зростання. Причина такого 
загрозливого стану злочинності криється в недостатній розробці тео-
ретичних проблем кримінально-правової охорони власності з ураху-
ванням сучасних умов інформатизації суспільства та глобалізації та-
кого процесу.

Питання кримінально-правової охорони власності є предметом 
наукового інтересу протягом багатьох століть. Різні його аспекти роз-
глядалися в роботах відомих вчених України та інших країн, проте 
в сучасних умовах інформатизації нашого суспільства і всього світо-
вого середовища з’являються нові проблеми або залишаються не ви-
рішеними низка питань, які розглядаються у цьому розділі монографії. 
До них слід віднести проблему: 1) визначення поняття «власність як 
об’єкт кримінально-правової охорони» і 2) визначення теоретичних 
засад криміналізації діянь, що посягають на такий об’єкт, а також 3) за-
конодавчої регламентації кримінальної відповідальності за їх вчинен-
ня, зокрема, стосовно вибору місця розташування відповідних норм 
в Кримінальному кодексі України. Розглянемо зазначену проблема- 
тику кримінально-правової охорони власності в сучасних умовах роз-
витку українського суспільства та держави із застосуванням окресле-
них у розд. 1 монографії критеріїв оцінювання чинного національного 
кримінального законодавства.

5.2.  Визначення поняття «власність  
як об’єкт кримінально-правової охорони»

Поняття «власність» є соціальним, економічним і правовим. Воно 
залишається проблемним у науці кримінального права як з точки зору 
розуміння його складників (об’єкта кримінально-правової охорони 
і власності), так і в цілому.

Звернімо увагу на те, що в юридичних наукових джерелах зазна-
чається, що об’єкт кримінально-правової охорони і об’єкт злочину ‒ 
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поняття хоча і взаємозв’язані, але не тотожні1. До того ж об’єкт кримі-
нально-правової охорони за своїм змістом є більш широким поняттям 
порівняно з об’єктом злочину з таких причин: а) зарахування певних 
відносин до категорії охоронюваних кримінальним правом не пере-
творює будь-яке посягання на них на кримінально каране, оскільки 
злочинами визнаються тільки найнебезпечніші посягання на об’єкти, 
передбачені кримінальним законом2, і б) кримінальний закон охороняє 
певні об’єкти не лише від злочинних, а й від інших суспільно небез-
печних посягань, які не визнаються злочинами, а є лише небезпечними 
посяганнями (наприклад, заподіяння шкоди з боку неосудних осіб або 
тих, які не досягли віку кримінальної відповідальності)3. 

Із наведеними підходами, вважаємо, слід погодитись. Об’єкт 
кримінально-правової охорони — це суспільні відносини, які реаль-
но (об’єктивно) існують у соціальному середовищі й визнані фун-
даментальними, найважливішими на державному рівні (що випливає 
з кримінального закону) з урахуванням настрою суспільства або за 
його вимогами. Такий об’єкт на державному рівні визнаний соціаль-
ною цінністю, що перебуває під захистом законодавства про кримі-
нальну відповідальність. До того ж об’єкт кримінально-правової 
охорони може не лише охоплювати об’єкт конкретного злочину, а й 
виступати сукупністю цього об’єкта, а також інших, пов’язаних 
з ним: однорідних основних безпосередніх об’єктів злочинів, до-
даткових безпосередніх об’єктів як складників інших так званих 
неоднорідних полі об’єктів. Це є характерним, зокрема, для власнос-
ті, життя і здоров’я людини, інших особистих прав, свобод і законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб, держави як об’єктів кримі-
нально-правової охорони. 

Об’єкт злочину — це конкретний елемент злочину, що страждає 
від учиненого суб’єктом суспільно небезпечного діяння, тобто це вже 
більш конкретизоване явище в системі різновидів об’єктів, які ми 
сприймаємо в координатах вертикально-горизонтальної класифікації. 
Ми приєднуємось до думки тих дослідників, які визнають наявність 

1  Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України : 
монографія / Н. О. Гуторова. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – С. 61.

2  Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций / А. В. На-
умов. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : БЕК, 1999. – С. 149.

3  Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів : 
монографія / А. А. Музика. – К. : Логос, 1998. – С. 25.
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і видового об’єкта1 як складової об’єкта родового2. Об’єкт складу зло-
чину — це абстракція, елемент складу злочину як правової моделі3. 
Особливістю власності як об’єкта кримінально-правової охорони, на 
відміну від власності як об’єкта злочину, є те, що ця соціальна цінність 
(благо) охороняється за допомогою багатьох норм національного за-
конодавства про кримінальну відповідальність, розташованих у різних 
розділах Особливої частини КК України. 

Отже, власність як об’єкт кримінально-правової охорони ‒ це сус-
пільні відносини, які реально (об’єктивно) існують у соціальному 
середовищі й визнані фундаментальними, найважливішими на держав-
ному рівні (що випливає з кримінального закону) з урахуванням інте-
ресів суспільства та держави.

Проблема трактування власності (у наведеному значенні) зумовле-
на тим, що це поняття визначається насамперед у цивільному праві, де 
триває дискусія навколо його змістовного наповнення. Загострення 
проблематики дефініції власності пов’язана з існуючим дисбалансом 
між соціальними й економічними процесами, що відбуваються в Украї-
ні, з характерними ринковими відносинами й виходом на ринок нових 
економічних нематеріальних благ (товарів) з певною формою їх при-
власнення й невідповідним рівнем їх захисту4. Ключовим питанням 
цієї так званої «прогалини» у праві є необхідність визнання власності 
як родового поняття, різновидом якого є власність на інформацію, зо-
крема інтелектуальна власність.

Як об’єкт кримінально-правової охорони власність є складним 
явищем, сутність якого пов’язана з багатьма зовнішніми і внутрішніми 
чинниками, найбільш визначальні з яких характеризують: а) стан роз-
витку суспільства, держави й науки; б) правовий і соціальний статус, 

1  Тацій В. Я. Об’єкт і предмет злочину у кримінальному праві України : навч. 
посіб. / В. Я. Тацій. – Х. : Укр. юрид. акад., 1994. – С. 68, 69; Його ж. Об’єкт і предмет 
злочину у кримінальному праві України : монографія. – С. 145, 146.

2  Демидова Л. М. До проблеми систематизації об’єктів заподіяння майнової 
шкоди за чинним КК України / Л. М. Демидова // Проблеми законності : акад. зб. наук. 
пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 112. – С. 105.

3  Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціаль-
них прав і свобод людини і громадянина (розділ 5 Особливої частини КК України) : 
монографія / С. Я. Лихова. – К. : Київ. ун-т, 2006. – С. 19–22.

4  І в цьому вже виявляється неповнота віддзеркалювання в чинному КК України 
об’єктивних закономірностей розвитку суспільства та держави, соціально-економічних 
процесів та соціальних інтересів.
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роль і місце власності в державному й суспільному житті; в) вплив 
соціуму на державно-політичні процеси в країні. У конкретні періоди 
людської цивілізації кримінально-правова охорона власності була 
різною, та вже в той же час зберігалося основне — бажання захистити 
те, що дає можливість продовжувати людське буття на землі (або па-
нування окремих індивідуумів) у різних сферах життєдіяльності. За 
результатами соціологічного дослідження, проведеного Центром О. Ра-
зумкова у червні 2008 р., на запитання «Що є важливим для успішно-
го розвитку України?» 76,5 % респондентів відповіли — розвиток 
ринкової економіки1. Але ж, як відомо, невід’ємним фундаментальним 
її складником виступає саме власність. 

Дискусійною залишається проблема встановлення сутності влас-
ності як вагомого явища в сучасних умовах, як однієї з найважли- 
віших соціальних цінностей, що охороняється законодавством про 
кримінальну відповідальність від заподіяння майнової шкоди. Існує 
кілька теорій власності, зокрема класична. Як указували К. Маркс 
і Ф. Енгельс, «власністю є… вираження … виробництва і присвоєн-
ня продуктів»2. Під власністю більшість марксистів розуміють при-
своєння людьми продуктів природи всередині суспільства й завдяки 
певній його організації3. Такий підхід визначається формулою марк-
сизму про виробництво як присвоєння індивідуумом предметів при-
роди в межах певної суспільної форми за посередництвом її. Однак 
при цьому вчені доповнюють, що вже поверхового погляду достат-
ньо, щоб визнати категорію «привласнення» недостатньою для пов-
ної характеристики змісту власності4. Крім того, констатується на-
явність кризового положення концепції власності як виробничих 
відносин5. 

Деякі правознавці наголошують, що власність — це насамперед: 
а) «сукупність відносин, що забезпечують спосіб привласнення різних 

1  Соціологічне опитування: «Що є важливим для успішного розвитку України?» 
[Електронний ресурс] / Центр Разумкова. – Черв. 2008. – Режим доступу: http://www.
razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=702.

2  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – М. : Госполитиздат, 
1955. – Т. 1. – С. 438.

3  Колганов М. В. Собственность: докапиталистическая формация / М. В. Колга-
нов. – М. : Изд-во соц.-экон. лит., 1962. – С. 3.

4  Безверхов А. Г. Имущественные преступления : монография / А. Г. Безверхов. – 
Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2002. – С. 18.

5  Там само. – С. 20.



229

5.2. Визначення поняття «власність як об’єкт кримінально-правової охорони»

речей, можливість отримання вигоди від користування ними, характер 
реалізації певних інтересів»1; б) економіко-правове поняття, що має 
економічний і правовий складник. З точки зору економіки — майно 
і його присвоєння власником, а у розумінні його правового значення 
це правомочність власника, а саме право на володіння, користування 
й розпорядження майном, а також виняткове, належне тільки власни-
кові право передавати названі правомочності іншим особам (юридич-
ним і фізичним)2. Водночас присвоєння може бути витлумачене як 
різниця між своїм і чужим, яке існує тільки в соціумі.

Інші вчені виокремлюють не тільки економічний і правовий склад-
ник власності, а й соціальний, причому підходи економістів і юристів 
є зовсім різними. Так, економісти наголошують, що власність — це 
«соціологічна категорія, що виражає сутність суспільних (економічних, 
правових, політичних, національних та ін.) відносин між людьми, 
прямо або опосередковано пов’язаних з розвитком продуктивних сил»3. 
Юристи ж наголошують на функціональному значенні соціального 
складника, який вони вбачають у з’ясуванні ступеня суспільної не-
безпечності протиправного діяння і в обґрунтуванні необхідності за-
стосування покарання до осіб, які його вчинили. Суть суспільної не-
безпечності в цьому випадку полягає в наявності деструктивних 
і дестабілізуючих чинників, здатних заподіяти або створити загрозу 
заподіяння власникові як фізичної шкоди, так і збитку у вигляді упу-
щеної вигоди4.

Як видається, різниця в наведених підходах пов’язана тільки з тим, 
що науковці розглядають власність у різній системі координат ‒ у вузь-
кому (традиційному) або в широкому (сучасному) розумінні: еконо-
місти — у сфері соціально-економічного позитивного життя людини, 
а юристи як представники наук кримінально-правового циклу — у сфе-
рі кримінально-правового регулювання соціального життя, при нега-

1  Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 
2008. – С. 54.

2  Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики : авт. коммент. к уголов. за-
кону (разд. 8 УК РФ) / Н. А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 14, 15.

3  Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, 
О. А. Устенко. – [3-тє вид., стер.] – К. : Академія, 2009. – С. 21. 

4  Зателепин О. К вопросу о понятии объекта преступления в уголовном праве / 
О. Зателепин // Уголов. право. – 2003. – № 1. – С. 31; Гладилин В. В. Временное поза-
имствование в уголовном праве: вопросы ответственности / В. В. Гладилин. – М. : 
Волтерс Клувер, 2006. – С. 54–56.
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тивній поведінці людини стосовно власності з відбиттям класичного 
або посткласичного підходу.

З точки зору Ю. К. Толстого, власність становить суспільні від-
носини між людьми з приводу речей, ставлення інших осіб, які не є їх 
власниками. Він зауважує, що «зміст власності як суспільних відносин 
розкривається за допомогою тих зв’язків і відносин, у які власник 
неодмінно вступає з іншими людьми у процесі виробництва, розподі-
лу, обміну і споживання матеріальних благ»1. П. Ю. Алтапов визнає 
власністю відкриту, динамічну систему суспільних відносин, у про-
цесі яких діяльність індивідів набуває специфічних форм виокремлен-
ня, що дозволяє диференціювати її згідно з існуючими потребами й 
виробничими можливостями, а потім інтегрувати у приватну або за-
гальну цілеспрямовану взаємодію2. Аналогічні погляди на економічне 
розуміння власності зустрічаються в роботах багатьох економістів 
і юристів.

Поняття «власність» охоплює сукупність відносин між людьми, 
їхні певною мірою обмежені можливості щодо речей, які знаходяться 
у природі3. Власність — це сукупність суспільних, передусім еконо-
мічних, відносин, що визначають форму привласнення різних речей, 
можливість отримання вигоди від користування й розпорядження ними, 
характер реалізації певних інтересів.

Юридична форма економічних відносин власності розроблена ще 
римськими юристами й закріплена в цивільному праві4. Економічний 
і правовий складники поняття «власність» існують комплексно, розі-
рвати ж їх можна тільки штучно. З юридичної точки зору, відносини 
власності — це право власності5. У той же час через останнє реалізу-
ється й економічний складник власності, що відтворюється всією 

1  Гражданское право : учебник / под ред.: А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2001. – Т. 1. – С. 341.

2  Алтапов П. Ю. Экономическое содержание собственности в условиях форми-
рования социального государства в России : монография / П. Ю. Алтапов. – М. : 
Юркомпани, 2010. – С. 42.

3  Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 
2008. – С. 54.

4  Казанцев В. И. Вещное право : курс лекций / В. И. Казанцев. – М. : Экзамен, 
2007. – С. 43–48.

5  Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, 
О. А. Устенко. – [3-тє вид., стер.] – К. : Академія, 2009. – 504 с. 
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системою економічних відносин1. Разом з тим КК України здійснює 
правове забезпечення охорони не юридичної форми відносин власнос-
ті як об’єкта кримінально-правової охорони, а цих відносин як соці-
альної цінності (блага), визнаного такою суспільством і дер жавою.

Конкретизує право власності і ст. 316 ЦК України. Правом влас-
ності є право особи на річ (майно), яке вона реалізує відповідно до 
закону за своєю волею й незалежно від волі інших осіб2. При цьому 
під річчю розуміють предмет матеріального світу, щодо якого можуть 
виникати цивільні права й обов’язки (ст. 179 ЦК України). Майном як 
особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також 
майнові права й обов’язки (ст. 190 ЦК України).

Згідно з посткласичною (постіндустріальною) теорією власність 
на інформацію визнається одним із видів власності. У такому значен-
ні власність на інформацію є філософським, соціально-економічним 
і правовим феноменом, притаманним сучасному суспільству, де ре-
зультати розумової й інтелектуальної діяльності людини, а також інші 
знання й уміння (навички) стають предметом правового регулювання, 
зокрема, кримінально-правової охорони. 

В економіці виникає нова галузь суспільного виробництва, яка 
охоплює процеси й засоби створення, поширення, оброблення й ви-
користання (споживання) інформації3. Сьогодні вже не є новиною,  
що значення інформації у світі (як і в Україні) зростає. Вона виступає 
товаром, тобто знаходиться в господарському обороті, а також є 
об’єктом цивільних прав та обов’язків, становить економічні підвали-
ни існування й розвитку суспільства й державності. Якщо для інду-
стріального суспільства головним елементом у структурі власності 
була власність на засоби виробництва, машини, заводи, то при пере-
ході до постіндустріального або інформаційного суспільства фунда-
ментом власності стають нематеріальні відносини4, які вже служать 
вагомим складником економічної бази держави. 

1  Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. О. О. Мамалуя. – К. : Юрін-
ком Інтер, 2003. – С. 48, 49.

2  Цивільний кодекс України : [прийнятий Верхов. Радою України 16 січ. 2003 р.] : 
офіц. текст. – Х. : Ксилон, 2003. – С. 110.

3  Ястребов Д. А. Правовые вопросы обеспечения информационной безопасности 
(уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной информации  
в Российской Федерации) / Д. А. Ястребов, С. В. Григоренко. – М. : Прима Пресс, 
2007. – С. 13.

4  Алексеев В. И. Циклические закономерности трансформации собственности / 
В. И. Алексеев, Е. И. Позднякова // Бизнесинформ. – 2010. – № 5. – С. 8–11.
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У філософській, економічній і юридичній науковій літературі вже 
не одне десятиліття чимало уваги приділяється з’ясуванню співвід-
ношення понять «власність» і «інформація». Дослідники вказують 
на об’єктивне існування власності на інформацію як суспільні від-
носини, що виникають і функціонують з приводу цього нематеріа- 
лізованого об’єкта, здатного до матеріалізації, мають особливий 
суб’єктний склад та суб’єктивні права й обов’язки. Так, В. О. Розен-
берг вивчав наукову інформацію як новий вид нематеріальної влас-
ності1, В. О. Копилов — інформаційну власність2, Ю. С. Колеснико-
ва3 та Є. Б. Ніколаєнко4 — нематеріальну власність як феномен 
економіки сучасного інформаційного суспільства.

Останнім часом серед відомих учених-правників, економістів і фі-
лософів домінуючою є позиція, згідно з якою власність інтелектуаль-
на визнається її специфічним видом. Таку власність учені-цивілісти 
йменують модернізованою власністю, економісти відносять до еконо-
мічної власності5, а філософи вважають видом власності на інформацію 
в раціонально-творчій діяльності, якій притаманні інноваційні риси, 
причому істотного значення набуває поняття «приорітет6. Такими 
рисами визнаються: а) першість у часі при здійсненні будь-якої ді-
яльності і б) пріоритет як необхідна умова видачі патенту на винахід 
або визнання науково-технічного досягнення відкриттям, що визна-
чається датою подання заявки або першою публікацією7. 

1  Розенберг В. А. Научная собственность / В. А. Розенберг // Русская философия 
собственности ХVIII–XX вв. – СПб., 1993. – С. 401–424.

2  Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории практики : учебник / 
В. А. Копылов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2003. – С. 192.

3  Колесникова Ю. С. Взаимодействие нематериальной собственности и инфор-
мационной экономики [Електронний ресурс] / Ю. С. Колесникова // Современное 
искусство экономики. – Режим доступу: http://art-economy.ru/articles1/innovacionnaya_
ekonomika/test35/. – Заголовок з екрана.

4  Ніколаєнко Є. Б. Економічний аналіз специфікації авторського права як форми 
інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Є. Б. Ніколаєнко. – Режим доступу: 
http://ief.org.ua/Arjiv_ET/Nikolaev307.pdf.

5  Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, 
О. А. Устенко. – [3-тє вид., стер.]. – К. : Академія, 2009. – С. 372, 373.

6  Демидова Л. М. Власність як об’єкт кримінально-правової охорони / Л. М. Де-
мидова // Право України. – 2011. – № 2. – С. 247.

7  Латыпов И. А. Собственность на информацию как социально-философская 
проблема : монография / И. А. Латыпов. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 2007. – С. 147; Боль-
шая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс]. – М., 2005. – Режим 
доступу: http://www.kodges.ru/28136-bolshaja-jenciklopedija-kirilla-i-mefodija.html. – За-
головок з екрана.



233

5.2. Визначення поняття «власність як об’єкт кримінально-правової охорони»

Сутність таких новел, які все більше знаходять обґрунтоване ви-
знання в наукових колах, полягає в концептуальному відході від ви-
ключно речового (тілесного) розуміння власності. С. В. Мочерний, 
дотримуючись соціологічного підходу в розкритті змісту власності 
як економічно-правового поняття, називає її економічною власністю1.

Як визнає О. І. Харитонова, «у галузі права інтелектуальної влас-
ності в підходах до визначення поняття та характеристики інтелек- 
туальної власності складається певна традиція, згідно з якою пра- 
вознавці головну увагу зосереджують на характеристиці права  
інтелектуальної власності, часом практично не характеризуючи від-
носин “фактичних” (суспільних, економічних) інтелектуальної влас-
ності, тоді як представники економічної науки більш ретельно аналі-
зують саме поняття “інтелектуальна власність”». Разом з тим, як 
акцентується далі, дослідження інтелектуальної власності під кутом 
зору економічної теорії мають свою вразливу точку, оскільки у них 
нерідко поняття власності надмірно ставиться в залежність від речей 
матеріального світу, щодо яких вона виникає2. Розглядаючи традицій-
ний підхід до розуміння власності як присвоєння особою засобів і про-
дуктів виробництва, дослідниця вказує, що хоча в літературі поняття 
«власність» пов’язується переважно з присвоєнням речей, однак немає 
достатньо обґрунтованих перешкод поширювати відповідні положен-
ня на присвоєння інших благ, у тому числі немайнових, називаючи це 
власністю в широкому (модернізованому) значенні3. 

Більш широке тлумачення власності, ніж як ставлення до матері-
альних благ (тілесних речей), є характерним і для інших знаних учених 
у галузі цивільного права. Так, С. С. Алексєєв зазначає, що продукти 
інтелектуальної діяльності, інших творчих і суміжних з ними відносин 
за основними своїми джерелами точно узгоджуються з важливими 
рисами загального поняття «власність». За його твердженням, повніс-
тю припустимо з наукової і практичної сторін віднести об’єкти інте-
лектуальної власності до специфічного різновиду «речей», що й роби-
ли правники в давньоримській юриспруденції, обравши із цією метою 

1  Мочерний С. В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / С. В. Мочерний, 
О. А. Устенко. – [3-тє вид., стер.] – К. : Академія, 2009. – С. 21. 

2  Харитонова О. Вступ до курсу «Право інтелектуальної власності» : лекція / 
О. Харитонова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 313.

3  Там само. – С. 314.
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поняття «безтілесна річ». Відносини інтелектуальної власності вчений 
визнає «повнокровною власністю»1. 

У кримінальному праві інтелектуальна власність поки що не ви-
знається різновидом родового поняття «власність», а домінує речовий 
(тілесний) підхід до розуміння останньої. Проте в системі правового 
регулювання інтелектуальна власність уже виступає специфічним 
різновидом власності, що має знайти відповідне відбиття в сучасному 
кримінальному законодавстві.

Як різновид власності визнає інтелектуальну власність Всесвітня 
організація інтелектуальної власності, яка розглядає такі її види: а) ру-
хома, що складається з різноманітних речей, які переміщуються у про-
сторі (приміром, наручні годинники або автомобіль); б) нерухома — 
земля й об’єкти, що постійно на ній знаходяться (наприклад, будівля); 
в) власність на цінні папери (валюту, акції, векселя, облігації); г) інте-
лектуальна, об’єкти якої — творіння людського розуму й інтелекту2. 

За сучасних умов до об’єктів інтелектуальної власності український 
законодавець відносить: літературні й художні твори, комп’ютерні 
програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відео-
грами, передачі (програми) організацій її мовлення; наукові відкриття; 
винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торго-
вельні марки (знаки для товарів, послуг), комерційні (фірмові) найме-
нування, комерційну таємницю та ін. У статті 420 ЦК України наведе-
но не повний перелік таких об’єктів. 

При вирішенні питання щодо належності продукції до інтелекту-
альної власності слід виходити зі змісту її загального поняття і струк-
тури. Об’єктом права інтелектуальної власності може бути тільки 
нематеріальний об’єкт, тобто результат інтелектуальної, творчої ді-
яльності3, що становить інформацію, яка може бути подана на матері-
альному носії й розповсюджена в необмеженій кількості копій. При 
цьому власністю є не ці копії й матеріальні носії, а інформація, що 
міститься на них4. Цей результат сприймається іншими особами  

1  Алексеев С. С. Право собственности: проблемы теории : монография / С. С. Алек-
сеев. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Норма, 2007. – С. 67, 68, 71.

2  Карпухина С. И. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение : 
учебник / С. И. Карпухина. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2002. – С. 7.

3  Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за ред.: 
О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова, В. В. Луць. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – Т. 1. – С. 703.

4  Оценка интеллектуальной собственности : учеб. пособие / под ред. С. А. Смир-
нова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – С. 8. 
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й відтворюється лише за умови, що він буде певним чином об’єкти-
вований, тобто набуде матеріальної форми (наприклад, наукові роз-
робки надрукують у збірнику наукових праць, розмістять у вигляді 
тексту на електронному носії). При цьому право власності на річ (на 
матеріальний носій) не залежить від права інтелектуальної власності 
(ч. 1 ст. 419 ЦК України).

Поняття «власність» охоплює не лише інтелектуальну власність, 
а і власність на інші певні види інформації, наприклад, на ноу-хау (як 
різновид інформації, яка не визнана об’єктом інтелектуальної власності).

Таким чином, можемо стверджувати, що в сучасних умовах влас-
ність як об’єкт кримінально-правової охорони є оновленим явищем, 
до якого належить і власність на об’єкти інтелектуальної власності 
та іншу певну інформацію1. 

5.3.  Теоретичні засади криміналізації діянь, 
що посягають на власність

Предметом наукового інтересу і жвавої дискусії протягом багатьох 
років залишається як визначення поняття криміналізації діянь, так і те-
оретичні засади такої форми реалізації кримінально-правової політики. 
Від точного їх визначення науковцями залежить ефективність законо-
давчої діяльності й якість її результату — кримінального закону.

Як відомо, установлення законодавцем кримінальної відповідаль-
ності за вчинення діянь, що посягають на власність, не може здійсню-
ватися довільно — методом проб і помилок, а із суворим додержанням 
насамперед науково обґрунтованих правил криміналізації таких діянь. 
Вони становлять найбільш абстрактний і загальний рівень наукового 
забезпечення й обґрунтування кримінальної нормотворчості, ті від-
правні позиції, урахування яких необхідне при кожній зміні в системі 
чинного кримінального законодавства2. Такі правила слід поділити на 

1  Сучасний стан кримінального законодавства щодо охорони власності характе-
ризується відсутністю належного рівня синхронізації його норм з нормами інших 
галузей права, а також із положеннями чинних міжнародних договорів, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та з іншими нормами міжна-
родного права.

2  Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация 
/ под ред.: В. Н. Кудрявцев, А. М. Яковлев. – М. : Наука, 1982. – С. 181.
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загальні та спеціальні: загальні стосуються криміналізації будь-якого 
діяння, спеціальні враховують специфіку діяння, що заподіює шкоду 
власності (як родовий (безпосередній або основний безпосередній) чи 
додатковий об’єкт) і визнається злочином. 

Криміналізація (лат. ‒ сriminalis, фр. ‒ criminalisation) є предметом 
наукового інтересу багатьох провідних учених України й зарубіжних 
держав, і заінтересованість науковців у продовженні досліджень зрос-
тає. Породжуючими й визначальними чинниками, сигналами для за-
конодавця, на які йому належить реагувати відповідно до своїх повно-
важень, виступає зумовленість (соціально-економічна, політична 
і правова) кримінальної відповідальності за вчинення діянь, що по-
сягають на власність. Це підстави для визнання цих діянь злочинами 
і встановлення покарання за їх учинення.

Вивчивши й проаналізувавши різні точки зору щодо загальних 
підстав криміналізації, урахувавши завдання, що виконує КК України 
(викладене у його ст. 1), можна констатувати, що метою криміналіза-
ції (як і пеналізації) є виконання завдання, яке уточнюється в ч. 2 ст. 1 
КК України. Із цього положення випливає, що для гарантування цього 
КК України визначається, які суспільно небезпечні діяння є злочинами 
(шляхом їх криміналізації) і які покарання застосовуються до осіб, що 
їх учинили (шляхом пеналізації). Отже, підставою криміналізації є така 
соціально негативна властивість діяння, як його суспільна небезпеч-
ність, що з урахуванням ч. 2 ст. 11 КК України означає його здатність 
заподіювати не менш ніж істотну шкоду охоронюваним соціальним 
цінностям. Саме це є основною, фундаментальною підставою кримі-
налізації.

Ще однією загальною підставою цього процесу є можливість дати 
адекватну кримінологічну, кримінально-правову, криміналістичну, 
кримінально-виконавчу та інші відповіді на таку потребу, що в сукуп-
ності становлять, за влучним висловом П. А. Фефелова, «умови для 
забезпечення невідворотності відповідальності»1 (тільки уточнюємо: 
кримінальної відповідальності). До інших видів відповіді на потреби 
слід віднести, наприклад, цивільно-правові у разі необхідності понов-
лення порушеного права потерпілого.

1  Фефелов П. А. Общественная опасность преступного деяния и основания уго-
ловной ответственности: основные методологические проблемы / П. А. Фефелов. – М. : 
Юрид. лит., 1972. – С. 112.
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До спеціальних підстав криміналізації діянь, що посягають на 
власність, перш за все належать: а) суспільна небезпечність таких ді-
янь, які здатні заподіяти шкоду не менш ніж істотного розміру, якщо 
така шкода визнається суспільно небезпечним наслідком; б) необхід-
ність кримінально-правової охорони від таких посягань за наявності 
соціального, політичного і(або) правового інтересу; в) наявність спів-
участі при вчиненні злочину або такого способу чи застосування таких 
засобів, що значно підвищують суспільну небезпечність вчиненого 
діяння (обману, насильства, використання службового становища 
тощо); г) наявність умов для забезпечення невідворотності криміналь-
ної відповідальності за посягання на власність. Останню підставу 
доповнимо: і для поновлення прав потерпілого.

Особливо актуальним є питання принципів криміналізації й декри-
міналізації діянь, які посягають на власність, що є визначальним для 
прийняття або зміни кримінально-правової норми, а також критеріїв 
оцінювання практичної реалізації такої форми кримінально-правової 
політики. У граматичному значенні слова «принцип» — це особливість, 
покладена в основу створення або здійснення чого-небудь, а «крите-
рії» — підстави для оцінювання, визначення або класифікації чого-не-
будь. Визнається, що найбільш повну класифікацію принципів кримі-
налізації розробив Г. А. Злобін, хоча в деяких юридичних літературних 
джерелах, звертаючись до сформульованих ним дефініцій поняття 
«принципи криміналізації», дослідники називають їх уже по-іншому — 
«підстави». На наше переконання, така підміна є не зовсім виправда-
ною, бо втрачається точність їхнього змісту, підтвердженням чому є 
те, що їхня граматична наповненість різниться. 

На підставі класифікації принципів криміналізації, сформульованої 
Г. А. Злобіним, можемо запропонувати таке бачення поділу загальних 
принципів криміналізації діянь та їхніх видів: 

‒ системно-правові принципи, до яких належать загальноправові 
(відповідність Конституції України, міжнародно-правовим документам, 
системно-правова несуперечність, правова забезпеченість ефективно-
го застосування відповідної норми). Останнє охоплює процесуальну 
та іншу правову (криміналістичну) реалізацію і правове забезпечення 
(цивільно-правове, фінансово-правове тощо), а також кримінально-
правові (відповідність правилам законодавчої техніки, відсутність 
прогалин, ненадмірність заборони, визначеність, єдність і точність 
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термінології, принцип точності й повноти складу, співрозмірність 
санкцій та їхня гармонійність із диспозицією, економія оціночних по-
нять); 

‒ системні соціально-політичні принципи (відповідність соціаль-
ним і(або) політичним інтересам, державній кримінально-правовій 
політиці).

Важливе значення має такий кримінально-правовий принцип, як 
точність установлення складу злочину, передусім його об’єктів — ро-
дового й безпосереднього(-іх). Помилковість при визначенні останніх 
негативно впливає на системність та узгодженість норм КК України.

Загальноправові, кримінально-правові й соціально-політичні прин-
ципи становлять певну системну сукупністю загальних правил кримі-
налізації. Вони сприяють створенню юридичної конструкції злочину 
(як законодавчої формули злочину, формулюванню його типових, ви-
значальних ознак тощо).

До спеціальних принципів криміналізації діянь, що посягають на 
власність, слід віднести: 

1) якісно-кількісну й(або) кількісно-якісну визначеність наслід- 
ку(-ів) злочинних діянь у межах їхнього видового об’єкта, однакового 
для цих злочинів, яка може характеризуватися однаковими або від-
мінними мірами залежно від характеру і ступеня тяжкості вчиненого 
діяння; 

2) урахування при розташуванні норми в Особливій частині КК 
ступеня суспільної небезпечності такого діяння й заподіяної ним шко-
ди, а саме: цінності об’єкта злочину (предмета злочинного впливу), 
розміру заподіяної шкоди, способу й обстановки її заподіяння, інших 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, що характеризують суспільну 
небезпечність діяння та його наслідків; 

3) дотримання співрозмірності між ступенем суспільної небез-
печності заподіяної шкоди як конструктивної ознаки складу злочину 
й видами та межами покарання, передбаченого в санкції статті або її 
частини; 

4) відповідну визначеність наслідку (шкоди або її різновиду) 
в межах об’єктивної сторони основного складу злочину без обтяжую-
чих обставин і складу злочину з обставинами обтяжуючими; 

5) точне відображення критичних точок, що характеризують пере-
хід від однієї міри діяння і його наслідку до іншої при конструюванні 
ознак складу злочину без обтяжуючих обставин і за наявності таких; 
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6) побудову основних (без обтяжуючих обставин) або кваліфіко-
ваних чи особливо кваліфікованих (з обтяжуючими обставинами) 
складів злочину й відповідних санкції доцільно здійснювати з науко- 
во обґрунтованим урахуванням «закону про золоту пропорцію (гар-
монію)»1.

Аналіз і підтримка в цілому позиції П. Л. Фріса стосовно загальних 
критеріїв криміналізації2 з частковим їх доповненням дозволяє запро-
понувати авторське бачення спеціальних критеріїв оцінки криміналі-
зації діянь, що посягають на власність: 

1) оцінка діяння як суспільно небезпечного, а також інших 
об’єктивних та суб’єктивних ознак, що впливають на характер і ступінь 
суспільної небезпечності як діяння, так і його наслідків;

2) визнання доцільності кримінально-правової заборони діяння (дії 
або бездіяльності), що посягає на відносини власності або інші 
пов’язані з ними відносини; 

3) точність визначення місця розташування норми з ознаками та-
кого діяння як злочину в Особливій частині КК України;

4) адекватне відбиття кількісно-якісної визначеності і структури 
майнової шкоди (або якісно-кількісної визначеності іншого за юридич-
ною формою наслідку з таким різновидом) шляхом ідентичного опису 
в диспозиції відповідної статті або її частини Особливої частини КК 
України;

5) достатність умов для забезпечення невідворотності кримінальної 
відповідальності за такі діяння і для поновлення майнових прав по-
терпілого.

Для суспільства важливим є результат криміналізації діянь, що 
посягають на відносини власності, який виступає підґрунтям для пе-
налізації злочину ‒ встановлення за його вчинення покарання з фікса-
цією у відповідній санкцій статті або її частині видів і меж покарання. 
Результатом криміналізації діяння і подальної пеналізації його як зло-

1  Підстави та принципи криміналізації діянь, а також пеналізації злочинів, пов’я-
зані з критеріями оцінювання кримінального законодавства, які застосовуються в цій 
роботі для аналізу КК і його норм. Критерії допомагають оцінити чинне законодавство, 
а умови і принципи криміналізації та пеналізації злочинів головним чином застосову-
ються в законотворчій діяльності на етапі підготовки та прийняття закону. Разом із 
тим критерії віддзеркалюють підстави та принципи криміналізації діянь та пеналізації 
злочинів, а також їх декриміналізації.

2  Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, 
історичні та правові проблеми : монографія / П. Л. Фріс. – К. : Атіка, 2005. – С. 258.



240

Розділ 5. Проблеми кримінально-правової охорони власності в сучасних умовах...

чину є законодавча регламентація кримінальної відповідальності 
(у формі покарання) за його вчинення. При цьому процес криміналі-
зації пов’язаний з вибором місця розташування відповідних норм у КК 
України. Це питання залишається предметом наукового інтересу до-
слідників, які намагаються системно підходити до вирішення сучасних 
проблем кримінального права. У межах цього розділу монографії роз-
глянемо окремі аспекти існуючої проблематики.

5.4.  Законодавча регламентація  
кримінальної відповідальності  
за злочини проти власності  
в частині вибору місця розташування 
відповідних норм у Кримінальному 
кодексі України

Законодавство України про кримінальну відповідальність є систем-
ним нормативно-правовим утворенням, якому притаманна певна струк-
тура, зокрема, його Особливій частині. Як влучно визначили В. В. Ста-
шис і В. Я. Тацій, «від вдалого розміщення норм Особливої частини 
багато в чому залежить їх практичне застосування, теоретичне осмис-
лення окремих складів злочинів, усвідомлення їх взаємозв’язку та 
особливостей»1. 

Проаналізуємо точність фіксації в КК України власності як об’єкта 
кримінально-правової охорони. Такі об’єкти не обираються законодав-
цем довільно. Вони мають бути результатом юридично-технічного 
віддзеркалення об’єктивних закономірностей, притаманних людсько-
му буттю в сучасний період розвитку суспільства й держави зі збере-
женням національних традицій народів, які проживали на території 
України протягом багатьох століть. Такі об’єкти мають адекватно від-
бивати соціально-економічні процеси, що відбуваються в країні, й 
відповідати соціальним інтересам при охороні від злочинних посягань2. 

1  Сташис В. В. Кримінальний кодекс як поступ до гуманізму та демократії / 
В. В. Сташис, В. Я. Тацій // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 3. – С. 10.

2  Для аналізу застосовуємо такі критерії оцінювання кримінального законодавства, 
як: рівень наукової обґрунтованості форми і змісту КК та його норм (змістовно-юри-
дичний критерій); адекватність відбиття об’єктивних закономірностей, соціально-
економічних процесів і соціальних інтересів (соціально-правовий, соціально-еконо-



241

5.4. Законодавча регламентація кримінальної відповідальності за злочини...

Як вже зазначалось, власність за сучасних умов життя, будучи 
об’єктом кримінально-правової охорони, потребує переосмислення й 
відповідного реагування законодавця. Власність — це суспільні від-
носини, що виникають з приводу не лише речей тілесних як предмета 
матеріального світу, а й безтілесних, які є продуктом інтелектуального 
розвитку людини, науково-технічного перетворення виробничих сил, 
інформатизації суспільних процесів, та їх належності суб’єктові таких 
відносин1. 

Для проведення аналізу точності визначення законодавцем об’єктів 
злочинів проти власності попередньо здійснимо систематизацію таких 
злочинів за їх об’єктами. Для цього слід обрати критерій, який дозво-
лить проаналізувати правильність розташування відповідних норм 
у структурі Особливої частини КК України. Таким критерієм можуть 
бути відносини власності як оновлене явище і наявність або відсутність 
органічного зв’язку між ними й іншими відносинами як об’єктами 
злочинів. 

Цікавим для систематизації об’єктів злочинів проти власності є 
підхід, запропонований С. В. Познишевим, який, аналізуючи злочини 
за об’єктом, усі правові блага, на які спрямоване злочинне посягання, 
поділив на три категорії. Це блага: 1) особисті, нерозривно пов’язані 
з особою їх власника (лише певною фізичною особою) — життя, честь, 
здоров’я тощо; 2) суспільні, що полягають в існуванні або правильно-
му функціонуванні різних громадських союзів (держава, різні частини 
державного механізму та ін.); 3) майнові, які можуть бути у власності 
як окремих осіб, так і колективних одиниць2. Крім того, учений зазна-
чив критерії, які дозволяють віднести злочинне посягання до певної 
категорії, якщо воно одночасно уражає кілька благ різних категорій: 
а) якщо ураження одного блага складає постійну типову ознаку зло-
чину, а іншого (або інших благ) — ознака непостійна або якщо не зав-
жди одні й ті ж блага другої категорії є об’єктом цього злочину. У та-
кому разі злочин слід віднести до групи посягань на благо першого 

мічний і політико-соціальний критерії); внутрішня й зовнішня графічна визначеність 
КК (юридичний критерій щодо форми). 

1  Демидова Л. М. До проблеми систематизації об’єктів заподіяння майнової шкоди 
за чинним КК України / Л. М. Демидова // Проблеми законності : акад. зб. наук.  пр. / 
відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 112. – С. 103–105.

2  Познышев С. В. Учебник уголовного права. Общая часть : очерк основ. начал 
Общ. и Особен. части науки уголов. права / С. В. Познышев. – М. : Юрид. изд-во 
Наркомюста, 1928. – С. 57, 58.
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роду; б) якщо ураження благ різних категорій однаково постійне для 
цього злочину, то останнє зараховується до тієї чи іншої групи, залеж-
но від того, посягання на яке з двох уражених благ видається важливі-
шим. Зазначені критерії доцільно доповнити, але насамперед мають 
бути враховані: а) спрямованість діяння, спосіб ураження об’єкта, час, 
місце, засоби й обстановка його вчинення; б) суб’єктивний складник 
злочину — форма та зміст вини, проміжні й кінцева мета за її наявнос-
ті; в) визначальні ознаки суб’єкта злочину. 

Виходячи з наведеного пропонуємо виділити три критерії, які 
сприяють правильному вибору основного безпосереднього об’єкта 
злочину, а тому й відповідного родового: 1) аналіз усіх інших об’єк-
тивних і суб’єктивних ознак, характерних для злочинного діяння, зо-
крема, наслідків і ставлення до них особи, яка їх заподіяла і суб’єк- 
та(-ів) злочинного посягання; 2) постійність або непостійність уражен-
ня певних відносин, що дозволяє обрати основний безпосередній 
об’єкт з урахуванням постійності впливу на нього діяння, що кримі-
налізується; 3) при постійності посягання на два або більше об’єктів 
злочину вибір основного безпосереднього й родового здійснюється 
з огляду на місце його знаходження в ієрархії соціальних цінностей, 
що охороняються кримінальним законом. Такий підхід і ставлення 
зазначених цінностей певним чином знайшов відображення в КК 
України 2001 р., передусім у структурі його Особливої частини. 

Як стверджував М. І. Бажанов, злочини проти власності об’єднує 
головне: при їх учиненні завдається шкода, врешті-решт, праву влас-
ності — володіти, користуватися й розпоряджатися майном1. 

У теорії кримінального права й судовій практиці, як уже наголо-
шувалось, домінує поки що такий підхід: відносини власності (як 
родовий об’єкт) вважаються матеріальними, що виникають з приводу 
лише тілесних речей, тобто обмежено. В окремих наукових працях 
певні види інформації визнають предметом суспільних відносин влас-
ності П. С. Берзін, Ю. І. Дем’яненко, М. В. Карчевський, С. Я. Лихова, 
А. М. Соловйова та ін.2, що підтверджує наявність у теорії криміналь-

1  Бажанов М. И. Избранные труды / М. И. Бажанов ; [сост.: В. И. Тютюгин, 
А. А. Байда, Е. И. Харитонова, Е. В. Шевченко ; отв. ред. В. Я. Таций]. – Х. : Право, 
2012. – С. 466.

2  Дем’яненко Ю. І. Об’єкт злочину, передбаченого ст. 182 КК України «Порушен-
ня недоторканності приватного життя» / Ю. І. Дем’яненко // Проблеми законності : 
республік. міжвід. наук. зб. – Х., 2007. – Вип. 87. – С. 105–111; Лихова С. Я. Злочини 
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ного права сучасного (хоча й фрагментарного) підходу до розуміння 
власності щодо нематеріального об’єкта, яким є інформація. Як під-
тверджує посткласична теорія власності, щодо певних видів інформа-
ції це є науково обґрунтованим.

У площині встановлення безпосередніх об’єктів, як і родових, на 
наш погляд, потребує уваги таке злочинне діяння, як самовільне зай-
няття земельної ділянки й самовільне будівництво (ст. 1971 КК Украї-
ни), а також спеціальний вид причетності до злочину — придбання, 
отримання, зберігання і збут майна, одержаного злочинним шляхом 
(ст. 198 КК України). Ці питання залишаються дискусійними. 

Серед науковців висловлюються різні точки зору на місце розта-
шування норм про відповідальність за самовільне зайняття земельної 
ділянки й самовільне будівництво. Розглядаючи такі злочини як різно-
вид самоуправства у сфері земельних відносин, вони пропонують їх 
місцезнаходження визначити серед злочинів проти авторитету органів 
влади й органів місцевого самоврядування1, як посягання на порядок 
управління у сфері земельних і будівельних відносин2 або як злочини 
проти власності3 чи проти довкілля4. Такі різноманітні погляди зумов-

проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина 
за кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження) : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Лихова Софія Яківна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 
2006. – С. 14; Соловйова А. М. Категорія власності в кримінальному праві в умовах 
трансформації економічних відносин / А. М. Соловйова // Актуальні проблеми кримі-
нальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 жовт. 2013 р. – 
Х., 2013. – С. 506–508, та ін. 

1  Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / за ред.: М. І. Мель-
ник, В. А. Клименко. – [5-те вид., переробл. та допов.] – К. : Атіка, 2009. – С. 211.

2  Дударець Д. В. Самовільне зайняття земельної ділянки і самовільне будівництво 
за Кримінальним кодексом України: порівняльний аспект, проблеми формування та 
перспективи удосконалення / Д. В. Дударець // Суд. апеляція. – 2009. – № 3. – С. 41.

3   Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними 
преступления / П. С. Матышевский. – Киев : Юринком, 1996. – С. 83–86; Анто-
нюк Н. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та 
самовільне будівництво / Н. Антонюк // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 1. – С. 77–87; 
Дудоров О. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділян-
ки та самовільне будівництво : [монографія] / О. О. Дудоров, Р. О. Мовчан. – Луганськ : 
РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 400 с.

4  Газдайка-Василишин І. Б. Питання диференціації кримінальної відповідальнос-
ті за некорисливі злочини проти власності у кримінальному праві України / І. Б. Газ-
дайка-Василишин // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування 
і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності : міжнар. 
симпозіум, 11–12 верес. 2009 р. – Львів, 2009. – С. 50.
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лені недоліками редакції статті й труднощами визначення основного 
й додаткових безпосередніх об’єктів цього злочину. Ураховуючи роз-
ташування ст. 1971 КК України, можемо стверджувати, що основним 
безпосереднім об’єктом законодавець визнає відносини власності, 
а предметом суспільних відносин, поставлених під охорону за допо-
могою зазначеної статті, — земельну ділянку як об’єкт власності. 

Самовільне зайняття земельної ділянки залежно від опису пося-
гання в тій чи інших частинах ст. 1971 КК України завдає шкоди кільком 
об’єктам: а) двом (частини 1, 3 ст. 1971 КК України), якими виступають 
управлінські відносини — встановлений порядок у сферах земельних 
відносин (ч. 1) і земельних відносин будівництва (ч. 3) як основний 
безпосередній об’єкт і відносини власності як додатковий обов’язковий 
об’єкт, або б) трьом (частини 2, 4 ст. 1971 КК України): основному без-
посередньому об’єкту — управлінським відносинам і додатковим — 
відносинам власності й відносинам, що забезпечують охорону еколо-
гічної безпеки. Звертаємо увагу на помилкове, на нашу думку, 
розташування розглядуваного злочину серед злочинів проти власнос-
ті, а самовільне зайняття земельної ділянки й самовільне будівництво 
як різновид самоправства слід перемістити до розд. XV «Злочини 
проти авторитету органів державної влади, органів місцевого само-
врядування та об’єднань громадян» з назвою статті «Самоправство 
у сфері земельних відносин і будівництва» з присвоєнням їй номера 
3591 1.

Щодо злочину, передбаченого ст. 198 КК України «Придбання, 
отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом», 
тут законодавцем установлено відповідальність за причетність до зло-
чинного заподіяння майнової шкоди. Безпосередній об’єкт цього зло-
чину в юридичній науковій літературі трактується як установлений 
законом порядок придбання й відчуження майна, який забезпечує 
право власності2, або як суспільні відносини, що визначають порядок 
виникнення й усунення права власності3 та ін.

1  Демидова Л. М. Проблеми кримінальної відповідальності за заподіяння майно-
вої шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика / 
Л. М. Демидова. – Х. : Право, 2013. – С. 379–382.

2  Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 
2001 года / под ред.: Н. И. Мельник, Н. И. Хавронюк. – Киев : Канон : АСК, 2002. – 
С. 538. 

3  Уголовный кодекс Украины : комментарий / под ред.: Ю. А. Кармазин, 
Е. Л. Стрельцов. – [2-е изд.] – Харьков : Одиссей, 2002. – С. 436.
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Безпосередній об’єкт цього злочину слід установлювати з огляду 
на те, які саме відносини охороняються суспільством і державою від 
потрапляння в обіг (зокрема, користування, розпорядження або воло-
діння) майна, одержаного внаслідок учинення злочину. Це означає, що 
право власності на таке майно вже було порушене іншим злочином, 
який передує заздалегідь не обіцяному його придбанню, отриманню, 
зберіганню чи збуту. Таким чином, діяння, передбачене ст. 198 КК 
України, не спрямоване на порушення права власності. Має рацію 
Н. О. Лопашенко в тому, що майно може бути здобуто не лише в ре-
зультаті злочину проти власності, насамперед викрадення, а й унаслі-
док отримання службовою особою хабара тощо. У той же час віднести 
його до економічних (господарських) злочинів (як вирішив російський 
законодавець) неможливо, тому що такі ознаки, як систематичність, 
безпосередність, отримання прибутку, які притаманні господарській 
діяльності, законодавцем у диспозиції не передбачені. Цей злочин, 
вважає дослідниця, за своєю сутністю близький до злочинів проти 
правосуддя1. З таким підходом ми погоджуємось. 

Розгляд різних точок зору науковців на безпосередній об’єкт роз-
глядуваного злочину показує, що віднесення законодавцем його до 
злочинів проти власності є спірним. З урахуванням того, що ніхто не 
має права брати те, що є власністю інших, без їхньої згоди, цей злочин 
порушує насамперед заборону явної кримінальної поведінки в суспіль-
стві. Тому безпосередній об’єкт останнього — це суспільні відносини, 
що забезпечують дотримання таких заборон за умови поінформова-
ності особи, яка їх одержує, про злочинне походження майна (речей). 
Заздалегідь не обіцяне придбання, отримання, зберігання чи збут 
майна, одержаного злочинним шляхом, має схожість з приховуванням 
злочину (ст. 396 КК України). Отже, більш обґрунтованим є розміщен-
ня досліджуваного злочину в розд. ХVIII «Злочини проти правосуддя» 
Особливої частини КК України. 

Із приводу перспективного вдосконалення кримінального законо-
давства треба наголосити, що відповідальність за злочинні діяння, що 
заподіюють шкоду відносинам інтелектуальної власності та іншим 
відносинам власності, треба розглядати на одному рівні з однаковими 
підходами до їх кримінально-правового захисту на підставі конститу-

1  Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики : авт. коммент. к уголов. за-
кону (разд. 8 УК РФ) / Н. А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 374, 375.
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ційних норм про непорушність таких прав і врахування специфіки 
таких відносин. Зміст цивільно-правових норм не створює жодних 
суперечностей при об’єднанні злочинів проти інтелектуальної влас-
ності (зокрема, щодо відносин, які виникають з приводу комп’ютерної 
інформації) і злочинів проти власності (у сучасній редакції розд. VI 
Особливої частини КК України) в одному розділі — «Злочини проти 
власності» з відображенням у його конструкції посягань на такі сус-
пільні відносини власності: 1) що забезпечують захист власності і ви-
никають з приводу тілесних речей; 2) які виникають з приводу безті-
лесних речей, тобто об’єктів інтелектуальної власності (зокрема, 
комп’ютерної інформації); 3) предметом яких є речі як тілесні, так 
і безтілесні (речі тілесні і, наприклад, нематеріальний актив, внесений 
до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, як 
предмети відносин при шахрайстві; речі тілесні й об’єкт авторського 
права і права на нього при вимаганні тощо). 

Що стосується енергії й газу, то, вже зазначалось, що одні вчені 
прирівнюють їх до майна (речей)1, інші — визнають річчю2. Проте не 
викликає сумнівів серед науковців і практиків, що відповідні відноси-
ни власності є матеріальними, а заподіювана їм шкода — майновою. 
Підтвердженням правильності такої позиції є підп. 14.1.111 чинного 
Податкового кодексу України, де електрична, теплова та інша енергія 
й газ визнаються матеріальними активами3. Щодо безтілесних речей 
(інтелектуальної власності), то ці відносини є матеріально-нематері-
альними, а шкода, заподіювана такому об’єкту, є як майнова, так мож-
лива і немайнова (приміром, моральна у випадку завдання шкоди ді-
ловій репутації автора твору). 

Аналіз посягань на інтелектуальну власність (особисті майнові 
права) як видовий об’єкт (статті 176, 177, 229 КК України) показує, що 
здебільшого у колі науковців-правників спостерігається так звана «під-
гонка» видового й основного безпосереднього об’єктів розглядуваних 
злочинів під родовий, який визначається залежно від назви розділу, 

1  Олійник П. В. Предмет злочинів проти власності: поняття, види, кримінально-
правове значення : монографія / П. В. Олійник. – Х. : Право, 2011. – С. 133.

2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: 
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Юрид. думка, 2012. – С. 523.

3  Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Голос 
України. – 2010. – 4 груд. (№ 229/230); Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 13/14, 
15/16, 17. – Ст. 112. – Електрон. версія ред. від 01.04.2013. – Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Заголовок з екрана.
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в якому передбачені ознаки відповідного суспільно небезпечного ді-
яння. Розглянемо склад порушення авторського права й суміжних прав 
(ст. 176 КК України) і порушення прав на винахід, корисну модель, 
промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рос-
лин, раціоналізаторську пропозицію (ст. 177 КК України). Дослідники 
висловлюють різні точки зору щодо об’єктів зазначених злочинів, їх 
місця у Кодексі й суспільного значення. Так, І. О. Зінченко основним 
безпосереднім об’єктом порушення авторського й суміжних прав 
(ст. 176 КК України) визнає суспільні відносини, що забезпечують 
громадянам дотримання цих прав. Додатковим об’єктом, вважає до-
слідниця (як і П. П. Андрушко), можуть визнаватися як майнові права 
потерпілого, так і порядок здійснення господарської діяльності, 
пов’язаної з виготовленням і розповсюдженням об’єктів інтелектуаль-
ної власності1.

Основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 177 
КК України, І. О. Зінченко називає суспільні відносини, що забезпечу-
ють громадянам дотримання їхніх прав у галузі промислової власнос-
ті, яка є видом власності інтелектуальної. Додатковим об’єктом можуть 
визнаватися майнові права потерпілого й порядок здійснення госпо-
дарської діяльності, пов’язаної з виготовленням, використанням і роз-
повсюдженням об’єктів інтелектуальної власності2.

Указані суперечності розглядались і аналізувалися науковцями3. 
Але, вважаємо, слід зробити уточнення. Порушення авторського права 
й суміжних прав (ч. 1 ст. 176 КК України) з огляду на розташування 
норми й на юридичну конструкцію її диспозиції — наявність наслідків 
у виді матеріальної шкоди в значних розмірах — це поліоб’єктний 
злочин. Отже, законодавець при розміщенні цього злочину врахував 
суспільну небезпечність посягання на декілька об’єктів кримінально-
правової охорони, що має відображати більший ступінь суспільної 

1  Зінченко І. О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших осо-
бистих прав і свобод людини і громадянина (аналіз законодавства і судової практики) : 
монографія / І. О. Зінченко. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. – С. 178; Андруш-
ко П. П. Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності (статті 176, 177, 
229, 231 та 232 КК України) / П. П. Андрушко // Законодавство України: наук.-практ. 
комент. – 2003. – № 9. – С. 21–27.

2  Зінченко І. О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших осо-
бистих прав і свобод людини і громадянина (аналіз законодавства і судової практики) : 
монографія / І. О. Зінченко. – Х. : СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2007. – С. 188, 189.

3  Там само. – С. 178.
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небезпечності порівняно з однооб’єктним посяганням на власність, 
приміром, у виді заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зло-
вживання довірою (ст. 192 КК України). Підвищена суспільна небез-
печність злочину, передбаченого ст. 176 КК України, має бути врахо-
вана в санкціях статті, проте мова про інше. Посягання вчинюються 
суб’єктом на чужі права щодо об’єкта інтелектуальної власності, до 
того ж у різних сферах людського буття, тому цілком природно, що 
посягання, передбачені статтями 176 і 177 КК України, є посяганнями 
на власність у виді інтелектуальної власності, що характеризується 
постійністю. Крім того, при порушенні, наприклад, патентних прав 
додатковим обов’язковим об’єктом виступають відносини, що забез-
печують дотримання основних правил здійснення господарської або 
іншої діяльності щодо таких прав. Така складна структура об’єкта 
посягання підкреслює підвищену суспільну небезпечність порушення 
прав інтелектуальної власності, яке може вчинюватися в різних сферах 
життєдіяльності людини. Порушником таких прав є загальний суб’єкт, 
а місце вчинення злочину не конкретизовано.

Схожий підхід до розглядуваного має С. Я. Лихова, яка пропонує 
злочини проти інтелектуальної власності, до яких вона включає й ді-
яння, передбачені в диспозиціях статей 176 і 177 КК України, об’єднати 
в окрему групу1. Обґрунтовується така думка ознакою видового об’єкта 
цих злочинів, який є складником ширшого за змістом родового об’єкта 
власності. Дослідниця відводить місце злочинам проти інтелектуальної 
власності в розд. VI Особливої частини КК України. Такого висновку 
вона дійшла, досліджуючи співвідношення понять «власність» (як 
родового об’єкт злочинів, передбачених у статтях 185‒198 КК України) 
й «інтелектуальна власність» (як видового об’єкта злочинів, юридичні 
склади яких передбачені статтями 176, 177 і 229 КК України) шляхом 
доведення, що вони співвідносяться між собою як родові, видові й 
підвидові поняття. При цьому власністю вона визнає родове поняття, 
яке поділяється на два види — власність на речі (майно) й на інтелек-
туальну власність2. До цієї точки зору, слід додати, що річ потрібно 

1  Лихова С. Я. Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і 
свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове 
дослідження) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Лихова Софія Яківна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2006. – С. 14.

2  Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціаль-
них прав і свобод людини і громадянина (розділ 5 Особливої частини КК України) : 
монографія / С. Я. Лихова. – К. : Київ. ун-т, 2006. – С. 204.
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розглядати як тілесну та безтілесну, зокрема об’єкти інтелектуальної 
власності. 

Більш категоричний В. Б. Харченко, який обґрунтовує наявність 
єдиного родового об’єкта злочинів, передбачених статтями 176, 177, 
229, 231 і 232 КК України, а саме право інтелектуальної власності як 
сукупність відносин, що становлять особисті немайнові та(або) май-
нові права інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності чи на іншій об’єкт права інтелектуальної власності. 
Видовими об’єктами, на його думку, є відносини щодо: а) результатів 
інтелектуальної, творчої діяльності; б) засобів індивідуалізації і в) від-
носини щодо захисту недобросовісної конкуренції1.

Родовий об’єкт злочинів проти прав інтелектуальної власності він 
розглядає більш широко, аніж це випливає з чинної редакції статей 
176, 177, 229, 231 і 232 КК України, приєднуючи до майнових прав на 
об’єкти інтелектуальної власності ще і права особисті немайнові, й 
наголошуючи, що в разі вчинення злочинів у сфері інтелектуальної 
власності матеріальна шкода певного розміру завдається володільцям 
прав на такі об’єкти шляхом позбавлення або обмеження можливості 
отримати доходи, тобто упущеною вигодою. В. Б. Харченко також ви-
словлює пропозицію щодо визначення розміру матеріальної шкоди, 
завданої володільцеві прав на об’єкти інтелектуальної власності, з ура-
хуванням розміру грошового відшкодування моральної шкоди, завданої 
приниженням ділової репутації, оскільки таке приниження завдає 
збитки у виді упущеної вигоди володільцеві прав на вказані об’єкти2. 
Зазначене відповідає міжнародній практиці, а також нашим підходам 
до порушеного питання. 

Виходячи з бачення В. Б. Харченком родового об’єкта злочинів 
у сфері інтелектуальної власності й визначення їх наслідків, вважаємо 
його зауваження щодо моральної шкоди термінологічно неточним. 

1   Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної 
власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодав-
ством : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. Б. Харченко ; Харк. нац. ін-т 
внутр. справ. – Х., 2011. – С. 15, 24; Його ж. Кримінально-правова охорона прав на 
результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні : монографія / 
В. Б. Харченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 128, 130. 

2  Харченко В. Б. Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної 
власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодав-
ством : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. Б. Харченко ; Харк. нац. ін-т 
внутр. справ. – Х., 2011. – С. 17; Його ж. Кримінально-правова охорона прав на ре-
зультати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні. – С. 130, 296, 297, 301.
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Підтримуючи необхідність ширшого розуміння наслідків при посяган-
ні на об’єкти інтелектуальної власності, уточнимо, що термінологічний 
опис має відбивати шкоду змішану (майнову й немайнову) у виді знач-
ної, великої й особливо великої. Додамо, що й інші вчені пропонують 
розмістити статті про охорону інтелектуальної власності в окремому 
розділі й обґрунтовують необхідність вилучення з відповідних розділів 
статей 229, 231 і 232 КК України і разом зі статтями 176 і 177 КК Укра-
їни об’єднати їх в окремий розділ «Злочини, що посягають на право 
інтелектуальної власності» на підставі спільності їх родового об’єкта1. 
Можливість такого об’єднання зумовлена тим, що предметом суспіль-
них відносин інтелектуальної власності є результат інтелектуальної, 
творчої діяльності або інші об’єкти інтелектуальної власності (науко-
ве відкриття, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізатор-
ська пропозиція, селекційні досягнення, інформація у виді «ноу-хау»)2, 
з приводу яких виникають певні суб’єктивні права й обов’язки (зміст 
цих відносин). Проте вони є різновидом предметів відносин власності, 
а їх відокремлення від останніх недоцільно з точки зору сутності влас-
ності як оновленого явища, яким охоплюється інтелектуальна влас-
ність, зокрема, певні види промислової власності.

Безпосередні об’єкти злочину, передбаченого ст. 229 КК України, 
в юридичній науковій літературі визначаються по-різному. Так, 
П. С. Берзін основним безпосереднім об’єктом визнає право інтелек-
туальної власності на засоби (правові) індивідуалізації учасників 
господарського обороту, товарів і послуг, фірмове найменування, ква-
ліфіковане зазначення походження товару, а додатковими — встанов-
лений порядок (механізм) їх використання як об’єктів права промис-
лової власності3; О. О. Дудоров — установлений законодавством 
порядок охорони й використання знаків для товарів і послуг, фірмових 

1  Андрушко П. П. Злочини, що посягають на право інтелектуальної власності 
(статті 176, 177, 229, 231 та 232 КК України) / П. П. Андрушко // Законодавство Укра-
їни: наук.-практ. комент. – 2003. – № 9. – С. 26; Його ж. Кримінально-правова охорона 
прав інтелектуальної власності в Україні : монографія / П. П. Андрушко. – К. : Форум, 
2004. – С. 38; Берзін П. С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників 
господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого 
ст. 229 КК України : монографія / П. С. Берзін. – К. : Атіка, 2005. – С. 38.

2  Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатє-
єва, В. Л. Яроцький. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – С. 625–639.

3  Берзін П. С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників госпо-
дарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 
КК України : монографія / П. С. Берзін. – К. : Атіка, 2005. – С. 290.
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найменувань і кваліфікованих зазначень походження товару як засобів 
індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг, 
а додатковими — права й законні інтереси споживачів, засади добро-
совісної конкуренції1.

Основний безпосередній об’єкт розглядуваного злочину визнача-
ється спрямованістю використання таких засобів індивідуалізації — це 
отримання майнової вигоди шляхом заподіяння насамперед майнової 
шкоди власнику цих засобів. Отже, винний не спроможний досягти 
своєї мети без ураження прав на такий об’єкт інтелектуальної власнос-
ті (основний безпосередній об’єкт — відносини, що забезпечують 
захист інтелектуальної власності) і при цьому порушується порядок 
використання таких засобів (як додатковий об’єкт злочину). Іншою 
підставою для визнання досліджуваного злочину є сфери його поши-
рення, серед яких сфера господарської діяльності не є єдиною, тому 
що йдеться про засоби індивідуалізації, що використовуются у будь-
якій царині людського буття. При виборі основного безпосереднього 
об’єкта слід враховувати сфери поширення злочину, що посягає на 
такий об’єкт, суспільне значення захисту інтелектуальної власності, 
співвідношення останньої з власністю (родовим поняттям) та їхнє 
місце в ієрархії охоронюваних КК України соціальних цінностей. Із 
цієї позиції злочин, передбачений ст. 229 КК України, може посягати 
як на відносини, що забезпечують захист інтелектуальної власності 
(основний безпосередній об’єкт), якщо немає зв’язку з господарською 
діяльністю. В іншому випадку зазначені відносини виступають до-
датковим безпосереднім об’єктом. 

Щодо злочинів, передбачених статтями 231 і 232 КК України,  
видовим одні вчені визнають установлений порядок використання 
засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів, 
послуг і використання комерційної таємниці як об’єктів права інте-
лектуальної власності у сфері господарської діяльності2, другі — сус-
пільні відносини, що забезпечують свободу останньої, недопущення 
проявів монополізму й недоброякісної конкуренції3, доброякісну 

1  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: 
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К. : Юрид. думка, 2012. – С. 694.

2  Андрушко П. П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом: кримінально-правова характеристика / П. П. Андрушко, М. Є. Короткевич. – К. : 
Юристконсульт, 2005. – С. 84, 85.

3  Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть : конспект лекций / 
Н. А. Гуторова. – Харьков : Одиссей, 2003. – С. 145, 147‒149.
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конкуренцію й антимонополістичну діяльність1, законну господарську 
діяльність2 тощо. Безпосередній об’єкт дослідники визначають як 
частину видового й родового, вказуючи, що це суспільні відносини 
з охорони комерційної й банківської таємниці, які забезпечують за-
хист від недоброякісної конкуренції у сфері господарської діяльнос-
ті3. Але, якщо уважно вивчити статті 231 і 232 КК України, то метою, 
наприклад, умисних дій, спрямованих на отримання відомостей,  
у ст. 231 КК України є їх розголошення, інше використання або не-
законне використання з будь-якою метою, а розголошення комерцій-
ної або банківської таємниці (ст. 232 КК України) — будь-які осо-
бисті мотиви. Це може бути корислива мета, корисливий мотив, 
помста або інше, що не пов’язано з конкурентністю чи взагалі з гос-
подарською діяльністю. Проте в будь-якому випадку комерційна й 
банківська таємниця є невід’ємним складником господарської діяль-
ності чи діяльності у сфері надання фінансових послуг, що сприяє її 
розвитку, гарантує доброякісну конкуренцію в цих сферах і захист 
прав осіб, яких стосується така інформації з обмеженим доступом. 
Названі посягання уражають відносини, що забезпечують дотриман-
ня доброякісної конкуренції, шляхом завдання шкоди відносинам 
інтелектуальної власності — правам на комерційну інформацію, 
а також відносини, що виникають з приводу іншої інформації з об-
меженим доступом — банківської таємниці. Отже, такі суспільні 
відносини ті, що виникають з приводу: а) відомостей, які становлять 
державну таємницю; б) конфіденційної інформації, яка знаходиться 
у володінні держави; в) таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 168 
КК України); г) конфіденційної інформації про особу (ст. 182 КК 
України); д) неправдивої інформації для одержання субсидій, субвен-
цій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків (ст. 222 КК України) — 
є складником поліоб’єктів, пов’язаних з відносинами власності. 
У цьому випадку важливим є те, хто визнається суб’єктом відповідних 

1  Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова 
характеристика : [монографія] / О. О. Дудоров. – К. : Юрид. практика, 2003. – С. 21–34.

2  Харченко В. Б. Уголовное право Украины. Особенная часть: новое законода-
тельство в вопросах и ответах : конспект лекций / В. Б. Харченко, Б. Ф. Перекрестов. – 
Харьков : Скорпион, 2001. – С. 133–135.

3  Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, викорис-
тання та розголошення відомостей, що становлять комерційну або банківську таєм-
ницю : монографія / О. Е. Радутний. – Х. : Ксилон, 2008. – С. 75. 
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злочинів, а також заподіяння поширення таких діянь, спосіб заподі-
яння майнової шкоди (ураження об’єкта злочину) та ін. 

Наприклад, таємниця усиновлення (удочеріння), право на приват-
не життя є правами не лише конституційними, а й невід’ємними від 
людини, тому що безпосередньо й нерозривно пов’язані з людським 
життям. Вони забезпечують основи життєдіяльності індивіда. З огляду 
на це розташування статей 168 і 182 у розд. V Особливої частини КК 
України є цілком обґрунтованим.

Враховуючи основні безпосередні об’єкти злочинів, передбачених 
статтями 176 і 177 КК України, пропонуємо їх розташувати серед зло-
чинів проти власності з видовим об’єктом — відносини, що забезпе-
чують захист інтелектуальної власності. Щодо злочину, передбачено-
го ст. 229 КК України, то, беручи до уваги переважність його 
розповсюдження у сфері господарської діяльності, вважаємо за до-
цільне залишити відповідну статтю як форму віддзеркалення спеці-
альної норми з одночасним введенням до КК України загальної норми 
про відповідальність за умисне порушення прав на об’єкт інтелекту-
альної власності. 

До об’єктів інтелектуальної власності належить також інформація, 
пов’язана з електронно-обчислюваними машинами (комп’ютерами), 
системами й комп’ютерними мережами, мережами електрозв’язку 
(статті 361‒3631 КК України). Така інформація як різновид безтілесної 
речі існує у вигляді певних символів, сигналів тощо і здатна до фікса-
ції й матеріалізації на певних матеріальних носіях. Специфічною рисою 
цих предметів є зв’язок з певними технічними засобами, технологіями, 
обладнанням, що виокремлює їх від предметів відносин інтелектуаль-
ної власності. Водночас загальними властивостями таких предметів 
вважається те, що вони належать до безтілесних речей як результату 
розумової або(і) творчої діяльності людини, з приводу якої виникають 
суб’єктивні майнові й немайнові права, ринкова ціна (вартість), здат-
ність виступати товаром.

Відмінною від сформульованої є думка М. В. Карчевського, який 
наголошує на наявності єдиного родового об’єкта злочинів, передба-
чених у названих статтях. На цій підставі вчений пропонує замінити 
назву розд. ХVI Особливої частини КК України на «Злочини у сфері 
інформаційної безпеки» й об’єднати в ньому норми про відповідаль-
ність за злочини у сфері використання інформаційних технологій, за-
безпечення доступу до інформації й формування інформаційного ре-
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сурсу1. Свою точку зору він виробляє на підґрунті того, що спільним 
для відносин інформаційної безпеки є те, що вони становлять систему, 
яка забезпечує можливість реалізації однієї з ключових потреб сучас-
ного суспільства — інформаційної, що її елементи підпорядковані 
єдиній спільній соціальній меті. Взаємозумовленим є їхнє функціо-
нування й ефективність, спільним — що шкода від посягання на них 
полягає в позбавленні або обмеженні можливостей реалізації ін- 
формаційної потреби2. Співвідношення відносин інтелектуальної 
власності та інформаційних відносин (відносинами інформаційної 
безпеки їх визнає М. В. Карчевський), на нашу думку, криється в ро-
зумінні загального у змісті їхнього предмета, тобто в об’єктах інте-
лектуальної власності й інформації, яка не належить до останніх. 
Окремі види інформації можуть виступати й об’єктами інтелектуаль-
ної власності (наприклад, комерційна таємниця, «ноу-хау» тощо). 
Якщо розглядати інформаційну безпеку, обмежуючись лише сферою 
інформаційних потреб людини, використанням інформаційних техно-
логій, забезпеченням доступу до інформації і формуванням інформа-
ційного ресурсу, як пропонує цей дослідник, це буде прикладом фік-
сації в КК України терміна «інформаційна безпека» з його неповним 
змістом. Інформаційна безпека — досить складне системне й багато-
аспектне соціально-правове явище. Залежно від рівня узагальнення 
вона є невід’ємною частиною безпеки людства, національної безпеки 
України й багатьох інших (екологічної, продовольчої, економічної, 
фінансової безпеки людини тощо). Виокремлення лише частини 
з функціонального призначення відповідних відносин — явне обме-
ження їхнього змісту, що викликає потребу в широкому або вузькому 
розумінні цього поняття.

Постає питання про співвідношення конструкцій «інформаційні 
потреби суспільства» і «право власності» та про їхнє місце в ієрархії 
соціальних цінностей. Як видається, чітке законодавче тлумачення прав 
власності як юридичної форми власності сприятиме забезпеченню за-
конних інформаційних потреб людини або інших суб’єктів: точному й 
повному врахуванню інтересів людини, юридичних осіб, суспільства 
й держави в отриманні, обміні, накопиченні, аналізі й синтезі інфор-

1  Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки Укра-
їни : монографія / М. В. Карчевський ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідо-
ренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 71, 385.

2  Там само. ‒ С. 69, 70.
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мації та інших законних дій з нею. До того ж власність є ключовою 
в побудові цивілізованого інформаційного простору, що дозволяє зба-
лансувати забезпечення конституційного принципу непорушності 
права власності й гарантування державою задоволення інформаційних 
потреб соціуму.

Інформація, яку незаконно використовують, розголошують, зни-
щують, стає недостовірною, визнається предметом відносин, які ви-
магають кримінально-правової охорони, саме тому, що: 1) має цінність 
для суспільства, фізичної або юридичної особи, держави; 2) з нею 
пов’язані певні суб’єктивні майнові й немайнові права і обов’язки, які 
регулюються нормами регулятивного права; 3) відносинам, які вини-
кають з приводу інформації, заподіюється шкода (майнова й немайно-
ва) або створюється загроза її заподіяння, що свідчить про досягнення 
(перевищення) ступеня суспільної небезпечності цього посягання як 
злочинного; 4) з нею пов’язані права на користування, розпорядження, 
володіння нею як об’єктом власності (наприклад, науково-технічна 
інформація) та(або) інші права, характерні для об’єктів інтелектуальної 
власності (приміром, щодо комерційної таємниці).

Комп’ютерна інформація є різновидом інформації, з якою пов’язані 
відносини інтелектуальної власності як складника видового об’єкта 
власності, у площині якого знаходиться безпосередній (основний) 
об’єкт — відносини власності, що забезпечують захист прав на корис-
тування, розпорядження та(або) володіння такою інформацію. Це 
створює правове підґрунтя для визнання єдиного видового об’єкта 
злочинів, що посягають на інтелектуальну власність, а також їх родо-
вого об’єкта — відносин, що забезпечують захист власності, з подаль-
шим об’єднанням відповідних норм у розд. VI Особливої частини КК 
України.

Однак відокремлення злочинних посягань на інтелектуальну  
власність від злочинів проти власності недоцільне з урахуванням: 
а) сфер(-и) їх поширеності, тому що вони можуть учинюватись у будь-
якій царині; б) суб’єкта, оскільки можуть бути вчинені будь-якою осо-
бою; в) що у переважній більшості випадків без вилучення об’єкта 
права власності у власника або особи, яка на законних підставах ним 
користується; в) також того, що потерпілий не може реалізувати свої 
права на такий об’єкт у повному обсязі. Типові ознаки такого пору-
шення прав інтелектуальної власності доречно передбачити в загальній 
нормі зі збереженням статей 229, 231‒2322 КК України, якщо злочин 
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вчинюється лише у сфері господарської діяльності особами, які мають 
дотримуватися певних правил її ведення. Крім того, комп’ютерна ін-
формація (комп’ютерні програми, технології тощо) як об’єкт інтелек-
туальної власності з огляду на її особливе значення в період інформа-
тизації суспільства має підлягати й особливій кримінально-правовій 
охороні за допомогою спеціальних норм, з розташуванням серед статей, 
у яких передбачено кримінальну відповідальність за злочини проти 
власності.

Об’єднуючим для злочинів проти власності (розд. VI Особливої 
частини КК України) і злочинів проти інтелектуальної власності, зо-
крема комп’ютерних, які пропонують передбачити в цьому розділі, є 
безпосередній (основний безпосередній) їх об’єкт, характер діяння 
і його наслідок, зокрема, у виді майнової шкоди. Суспільно небезпеч-
ний наслідок злочинного посягання на власність (інтелектуальну 
власність) є відбитком на такому безпосередньому об’єкті злочину 
і носієм властивостей тілесної або(і) безтілесної речі як об’єкта інте-
лектуальної власності та(або) прав на цей об’єкт (як предмет відносин 
власності). Якщо предметом відносин власності є тілесна або(і) без-
тілесна річ (об’єкт інтелектуальної власності, в тому числі комп’ютерна 
інформація), то, наприклад, майнова шкода, заподіювана таким від-
носинам, може бути: а) простою (при крадіжці, грабежі, порушенні 
патентних прав); б) сукупною (при вчиненні шахрайстві або порушен-
ні патентних прав при співучасті, при незаконному розповсюдженні 
творів мистецтва без нанесення шкоди репутації автора, умисному 
пошкодженні об’єктів електроенергетики, якщо потерпілих декілька); 
в) комбінованою (з урахуванням матеріального становища потерпіло-
го у виді значної шкоди при крадіжці, грабежі, шахрайстві, з завданням 
шкоди особистим немайновим правам); г) кумулятивною (при умис-
ному знищенні або пошкодженні майна таким загальнонебезпечним 
способом, як використання ядерного вибухового пристрою); ґ) стохас-
тичною (при незаконному розповсюдженні комп’ютерних програм або 
баз даних, при умисному знищенні майна, аналога якого не існує) або 
д) змішаною (при умисному знищенні або пошкодженні майна, що 
належить декільком потерпілим, загальнонебезпечним способом).

Характер майнової шкоди відображає також специфіку тілесних 
і безтілесних речей та прав на них. Для тілесних речей притаманна 
єдність форми і змісту такої речі, для безтілесних — сприйняття їх 



257

Висновки до розділу 5

через їхню тілесну форму, а майнова шкода заподіюється шляхом 
впливу на нематеріальний об’єкт інтелектуальної власності — безті-
лесну річ та(або) майнові права на неї. У багатьох випадках може мати 
місце саме сукупна майнова шкода, оскільки потерпілими можуть бути 
визнані й користувачі (приміром, певного виду інтернет-інформації), 
а також змішана (комбінована) майнова або інша за юридичною фор-
мою і змістом шкода.

Кримінально-правове значення має спрямованість умислу винного 
саме на порушення встановлених правил щодо інформації, що є при-
чиною (детермінантою) заподіяння шкоди, а також (як і за необереж-
ності) — межі передбачення наслідків такого порушення та їхній зміст. 
Майнова шкода завдається майновим правам власника, іншим особам, 
які мають законні права на користування, або(та) володіння, або(та) 
розпорядження, можливо, предмету відносин — об’єкту інтелектуаль-
ної власності, який є нематеріальним предметом, наприклад, при 
знищенні матеріального носія, на якому розміщена комерційна або 
комп’ютерна інформація, за відсутності оригіналу або іншої копії, при 
знищенні інтегральної мікросхеми. Об’єктом злочину виступає не 
тільки юридичний зміст відносин інтелектуальної власності у вигляді 
прав, а й відносини в цілому. Це підтверджує правильність назви роз-
ділу «Злочини проти власності» в чинній редакції КК України (а не 
проти прав власності), а також доцільність збереження такої назви і при 
приєднанні до цих злочинів злочинних посягань на інтелектуальну 
власність. Останнє має стати законодавчим закріпленням науково об-
ґрунтованого підходу до розуміння власності як оновленого явища 
з поширенням його змісту на власність на інформацію у виді об’єктів 
інтелектуальної власності.

Висновки до розділу 5

1. У сучасних умовах інформатизації нашого суспільства і всього 
світового середовища власність як об’єкт кримінально-правової охо-
рони є оновленим явищем (різновидом власності є власність на об’єкти 
інтелектуальної власності та іншу інформацію). Зазначене випливає 
з посткласичної (постіндустриальної) теорії власності, яка розроблена 
і постійно збагачується результатами досліджень відомих цивілістів, 
філософів, соціологів, правників. 
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У науці кримінального права досі домінує речове розуміння влас-
ності згідно з класичною теорією власності, яка не відповідає суспіль-
ним і економічним процесам в нашій країні, що впливає на законодав-
чу діяльність і віддзеркалюється в структурі та змісті законодавства 
України про кримінальну відповідальність.

2. У чинному КК України спостерігається поліфуркаційний підхід 
законодавця при розміщенні норм, у яких передбачені ознаки злочин-
ного посягання на власність як безпосередній (основний безпосеред-
ній) об’єкт злочину. Такий підхід характеризується тим, що здійснено 
розгалуження такого родового об’єкта, як власність на кілька складни-
ків з розміщенням норм, в яких зазначені ознаки злочинів проти влас-
ності в кількох розділах Особливої частини КК України (зокрема, 
у розд. VI; статті 176, 177, 361‒3631).

3. Підґрунтям для об’єднання норм, що встановлюють криміналь-
ну відповідальність за злочини, котрі посягають на власність як без-
посередній (основний безпосередній) об’єкт, є розуміння власності як 
оновленого явища, різновидом якого є власність на інформацію з об-
меженим доступом. Це сприятиме точній побудові диспозицій і санк-
цій відповідних норм, а тому і забезпеченню належної кримінально-
правовій охороні власності в нашій демократичній, соціальній 
і правовій державі.
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Розділ 6
БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА:  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ 
ПИТАННЯ

6.1. Поняття та види злочинів  
проти безпеки виробництва

У сучасних умовах важливе значення має охорона безпеки вироб-
ництва. Відхилення від нормативних приписів та встановлених вимог 
безпеки, що є на підприємствах, шахтах, будовах, у сільському госпо-
дарстві, можуть заподіяти або заподіюють серйозну шкоду життю 
і здоров’ю працівників виробництва, сторонніх осіб, власності, до-
вкіллю. Захист цих благ забезпечується безпекою виробництва. Згідно 
з  КК України 2001 р. охорона безпеки виробництва передбачена 
нормами розд. Х Особливої частини «Злочини проти безпеки 
виробництва»1. Під виробництвом слід розуміти не лише діяльність, 
пов’язану безпосередньо зі створенням продукції, а й будь-яку діяль-
ність підприємства, установи, організації чи громадянина — суб’єкта 
підприємницької діяльності, в основі функціонування якої лежить 
праця людини, спрямована на одержання суспільно корисного резуль-
тату. У процесі виробництва людина своєю трудовою діяльністю опо-
середковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою. 
За допомогою знарядь вона впливає на предмет праці в існуючих 
умовах виробничого середовища. Згідно із законами фізики будь-які 
дії породжують зворотні протидії з боку як предметів праці (наприклад, 
при їх видозміненні), так і тих знарядь, що використовуються — ре-
човинних чинників виробництва. Такого роду технічна властивість 
праці (вплив — протидія) є іманентною матеріальному виробництву. 
Зазначена властивість може мати місце і в умовах нематеріального 

1  Роз’яснення щодо застосування законодавства про кримінальну відповідальність 
за злочини проти безпеки виробництва, надані в постанові Пленуму Верховного Суду 
України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про 
злочини проти безпеки виробництва» від 12 червня 2009 р. № 7 // Вісн. Верхов. Суду 
України. – 2009. – № 8. – С. 15–19.
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виробництва (наприклад, під час використання приладів, інструментів, 
апаратів для проведення наукових досліджень, медичного обслугову-
вання, професійно-технічного навчання тощо).

Виробництво являє собою складну взаємодію між людиною і ре-
човинними чинниками виробництва. Під час або в результаті такої 
взаємодії людина через зазначені вище обставини піддається або може 
бути піддана впливу виробничих чинників1 найрізноманітнішого ха-
рактеру і ступеня — механічних, хімічних, теплових, електричних, 
електромагнітних тощо. «Все, що оточує працівника, впливає на функ-
ціональний стан його організму»2. Людському організму притаманно 
сприймати ті чи інші зовнішні впливи тільки доти, поки вони не пере-
вищують певних рівней і тривалості. Вихід за межі припустимого 
впливу стає небезпечним або шкідливим3 для людини. Виробничий 
чинник, вплив якого на працюючого в певних умовах призводить до 
травми або іншого раптового погіршення здоров’я, має назву небез-
печного, а той, що може привести (призводить) до професійного за-
хворювання чи зниження працездатності працюючого, — шкідливого. 
Залежно від рівня і тривалості впливу шкідливий виробничий чинник 
може стати небезпечним4. Небезпечного або шкідливого впливу мо-
жуть зазнати не лише безпосередні виконавці праці, а й інші учасники 
виробництва. За певних умов такого впливу можуть зазнати сторонні 
особи, майно цього виробництва або чуже майно, навколишнє при-
родне середовище.

Безпосереднім джерелом подібного несприятливого впливу може 
стати будь-який із компонентів виробництва. Так, наприклад, робітник, 

1  «Виробничий чинник» – поняття, що використовується в технічній літературі 
і стандартах з безпеки праці під час характеристики зовнішніх впливів на працівника 
виробництва.

2  Балинт И. Психология безопасности труда / И. Балинт, М. Мурани. – М., 1968. – 
С. 85.

3  «Небезпечний» і «шкідливий» – основні класифікаційні типи виробничих чин-
ників, що впливають на безпеку праці. Ці терміни використовують у технічній, медич-
ній і правовій літературі під час опису вражаючих або несприятливих впливів вироб-
ничих чинників на людину, засоби виробництва, довкілля (див., наприклад: ДСТУ 
2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять : затв. наказом 
Мінекономрозвитку України від 02.12.2014 № 1429 (п. 4.14, п. 4.15) // Охорона праці : 
наук.-вироб. журн. – 2015. – № 10. Додаток : На допомогу спеціалісту з охорони пра-
ці. – С. 43; ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. (в редакції 
від 21.11.2002 р.)).

4  Див.: Краснов Л. М. Организация работы по охране труда на предприятии / 
Л. М. Краснов. – Днепропетровск, 1990. – С. 14.
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що обробляє на станку деталь, може бути травмований металевою 
стружкою, тобто предметом праці. Травма може бути спричинена 
елементом станка, що обертається, — знаряддям праці.

Таким чином, можливість небезпечного чи шкідливого впливу — 
об’єктивна властивість взаємодії між людиною і речовинними чинни-
ками виробництва. Тому такого роду вплив виробничих чинників не 
можна не враховувати під час організації виробництва і розробки 
технічних вимог, що забезпечують його безпеку й умови нешкідли-
вості.

При сучасному рівні розвитку техніки й організації виробництва 
деякі можливості небезпечного або шкідливого впливу виробничих 
чинників можуть бути усунені або мінімізовані, наприклад, шляхом 
ізоляції різними способами, транспортування матеріалів у замкнутих 
системах, дистанційного керування виробничими процесами. У таких 
випадках технічні і технологічні заходи дозволяють локалізувати не-
безпеку або шкідливість виробництва. Подібне запобігання можливо-
го вражаючого чи несприятливого впливу зазначених чинників є 
найдосконалішою формою забезпечення безпеки виробництва. Проте 
більшість чинників «поки що може бути усунена або зменшена лише 
завдяки обов’язковому дотриманню встановлених правил поведінки»1, 
тобто завдяки дії людського фактору виробництва. «Будь-який елемент 
робочого місця може стати за певних умов потенційним джерелом 
небезпеки, і це залежить виключно від ступеня неуважності, необе-
режності або втоми робітника»2. При більш глибокому вивченні при-
чин небезпечного чи шкідливого впливу виробничих факторів можуть 
бути виявлені дефекти в організації праці на більш високому рівні її 
розподілу: неосвіченість робітника, ненормальні умови праці, відсут-
ність захисних засобів тощо.

Залежно від інтенсивності (ступеня) можливого впливу на праців-
ників небезпечних і шкідливих виробничих чинників роботи, що про-
вадяться на виробництві, можна поділити на звичайні (з невисокою 
небезпекою), підвищено небезпечні й виключно небезпечні. Цей поділ 
здійснюється в розрахунку на справну роботу техніки та звичайні 
нормальні умови й організацію праці. Залежно від такого поділу за-

1  Балинт И. Психология безопасности труда / И. Балинт, М. Мурани. – М., 1968. – 
С. 145.

2  Там само. – С. 146.



262

Розділ 6. Безпека виробництва: кримінально-правові питання

конодавець установив у КК України норми для охорони безпеки ви-
робництва (статті 271–275).

Звичайні роботи характеризуються невисокою небезпекою1, що, 
як правило, пов’язане: з характером травм — вони незначні; кількістю 
потерпілих — зазвичай одна людина; відсутністю майнової шкоди. 
Однак не можна недооцінювати і небезпеку таких робіт. На думку 
фахівців, «нещасні випадки… частіше за все виникають при роботах 
із невисокою небезпекою»2.

На відміну від звичайних, роботи підвищеної небезпеки відрізня-
ються високим ступенем ймовірності завдання шкоди особам, які їх 
здійснюють. Для них також притаманна висока ціна порушення (по-
милки) їх провадження: шкода як результат такого порушення може 
бути значною — загибель одного або кількох працівників, каліцтво, 
тяжкі травми, групові нещасні випадки тощо. Причини нещасних ви-
падків (як й інших наслідків) при виконанні робіт підвищеної небез-
пеки знаходяться не лише у сфері конкретної (винної чи невинної) 
поведінки людини, а й за її межами. Вони можуть бути також обумов-
лені властивостями певних знарядь і засобів виробництва.

Матеріальним субстратом підвищено небезпечних робіт, як й ін-
ших видів підвищено небезпечної людської діяльності, низка теорети-
ків визнає джерело підвищеної небезпеки3. У науці кримінального 
права поняття «джерело підвищеної небезпеки» надав М. С. Гринберг. 
На його думку, це «досить потужна технічна система, що створює 
внаслідок своєї неповної підконтрольності певну ймовірність завдан-
ня шкоди»4. Предмети матеріального світу як джерела підвищеної 
небезпеки повинні мати такі ознаки: «1) велику потужність; 2) склад-

1  Як зазначав В. А. Красавчиков, небезпека – це об’єктивна можливість настання 
відповідних обставин, але не більше. Можливість і дійсність не є тотожними, хоча 
остання передбачає існування першої. Для того щоб у випадках, що розглядаються, 
можливість було реалізовано, повинні мати місце певні фактори заподіяння, поза 
якими відповідна небезпека залишається потенційною (див.: Красавчиков В. А. Воз-
мещение вреда, причиненного источником повышенной опасности / В. А. Красавчи-
ков. – М., 1966. – С. 21).

2  Див.: Котик М. А. Психология и безопасность / М. А. Котик. – Таллинн, 1989. – 
С. 53.

3  Див.: Красавчиков В. А. Возмещение вреда, причиненного источником 
повышенной опасности / В. А. Красавчиков. – М., 1966. – С. 27.

4  Гринберг М. С. Преступления в области техники (сущность и объект) / 
М. С. Гринберг // Правоведение. – 1962. – № 2. – С. 91.
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ність; 3) відносну надійність; 4) неповну підконтрольність і 5) здатність 
заподіяти значну шкоду»1. Дослідження нещасних випадків, що на-
стали в процесі виконання підвищено небезпечних робіт (наприклад, 
гірничих, будівельних), свідчать, однак, що часто доводиться мати 
справу з такими предметами, котрі не мають усіх зазначених ознак 
джерела підвищеної небезпеки, але наділені окремими властивостями, 
що створюють при їх використанні підвищену небезпеку (наприклад, 
порода, що обвалюється, в шахтах, наявність траншей, котлованів на 
будівництві, будівельні матеріали при їх навантажуванні — розванта-
жуванні, роботи, що здійснюють вручну)2. Тому слід вважати, що 
матеріальним субстратом (загальною основою) підвищено небезпечних 
робіт є не лише джерело підвищеної небезпеки, а й матеріали (пред-
мети), котрі мають тільки окремі властивості небезпеки (наприклад, 
підвищена самозаймистість окремих предметів, можливість процесів 
саморозпаду хімічних речовин, висота споруд тощо).

Забезпечення безпеки підвищено небезпечних робіт потребує 
створення на виробництві особливих організаційно-технічних режи-
мів — рівнів безпеки. Тому до таких робіт допускають осіб, які про-
йшли спеціальну підготовку з техніки безпеки3. На них використову-
ють більш досконалу техніку безпеки4. Перелік підвищено небезпечних 
робіт є відомим: він міститься в нормативно-технічних актах, нормах 
інших галузей права (зокрема, трудового)5. До них, зокрема, належать 
всі роботи, пов’язані з підйомними кранами (незалежно від галузі, де 
їх використовують), балонами високого тиску, електромережею висо-
кої напруги.

1  Гринберг М. С. Преступления в области техники (сущность и объект) / 
М. С. Гринберг // Правоведение. – 1962. – № 2. – С. 92. 

2  Див.: Борисов В. И. Уголовная ответственность за нарушение правил при про-
изводстве строительных работ / В. И. Борисов. – Харьков, 1977. – С. 13.

3  У Законі України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. (в редакції від 
21 листопада 2002 р.) в ч. 2 ст. 18 зазначено: «Працівники, зайняті на роботах з під-
вищеною небезпекою… повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціаль-
не навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони 
праці».

4  Див.: Борисов В. И. Квалификация преступных нарушений правил безопаснос-
ти социалистического производства / В. И. Борисов. – Киев, 1988. – С. 9.

5  «Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
праці» (ч. 3 ст. 18 Закону України «Про охорону праці»).
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Наявність на виробництві небезпечних і шкідливих чинників зу-
мовлює потребу в станах (умовах), що необхідні для охорони життя, 
здоров’я, збереження майна, довкілля, інших благ. Таким станом на 
виробництві є його безпека. Людина прагне, бажає його. Стан безпеки 
знімає напругу, занепокоєння, страх перед можливою небезпекою, 
людина завдяки безпеці стає впевненою в собі, своїх вчинках, розра-
ховує на майбутнє, може виконувати роботу відповідно до вимог ви-
робничого завдання.

Під безпекою в широкому сенсі слова розуміють стан (становище), 
за якого відсутня (не загрожує) небезпека. Безпека виробництва — це 
такий технічний стан, за якого усувається або мінімізується можливість 
уражаючого впливу на людей, майно і довкілля небезпечних та шкід-
ливих виробничих чинників. Цей стан установлюється і контролюєть-
ся людиною через систему суспільних відносин. Поняттям безпека 
виробництва охоплюється також його нешкідливість — система ви-
робничих умов, що захищає працюючих (для деяких виробництв 
і сторонніх осіб) від несприятливого впливу на їхнє здоров’я шкідли-
вих виробничих чинників. Такий вплив відрізняється відносно слабкою 
інтенсивністю у своєму безпосередньому прояві, він є малопомітним 
(а тому стерпним), проте залежно від кількісної характеристики та часу 
дії викликає (може викликати) значні за небезпечністю наслідки: про-
фесійні захворювання великої кількості працівників, передчасну 
смерть людей, забруднення довкілля, тобто набуває (може набути) 
властивостей небезпечного виробничого чинника. 

Складником безпеки будь-якого виробництва є безпека праці, що 
спрямована на підтримання стану внутрішньої безпеки, необхідного 
для працюючого на виробництві. У свою чергу безпека праці поділя-
ється на технічну і санітарну (остання убезпечує працюючих від дії 
шкідливих виробничих факторів), а за рівнями захисту — на безпеку 
звичайних (із невеликою небезпекою) і підвищено небезпечних робіт.

Деякі виробництва містять загрозу завдання шкоди (здатні викли-
кати її) також позавиробничим інтересам. Формується загроза або 
у сфері виробництва, або навколо (поблизу) чи в результаті такої ді-
яльності. Це інтереси сторонніх виробництву осіб (їхнє життя, 
здоров’я), майнові (збереження від пошкодження чи знищення майна, 
що належить іншим підприємствам, установам, організаціям чи окре-
мим громадянам), екологічні (чистота навколишнього природного 
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середовища) та ін. Необхідність їхнього захисту від небезпек зумовлює 
створення особливого виду безпеки поза виробництвом (зовнішньої), 
але у зв’язку з ним — громадської безпеки у сфері виробництва. 

І. П. Лановенко так зазначав специфіку цієї групи злочинів: «… 
порушення правил безпеки в процесі таких робіт і на такому виробни-
цтві загрожує небезпекою для більш широкого кола осіб, і ця небез-
пека набуває характеру громадської. Тому ми і ведемо мову про кри-
мінально-правову охорону громадської безпеки виробництва»1. Це 
умови функціонування виробництва, проведення окремих робіт, ви-
користання отриманої продукції, за яких виключається вражаючий або 
руйнуючий вплив на інтереси суспільства небезпечних і шкідливих 
чинників.

Найбільш ризикованими роботами в аспекті негативного впливу 
небезпечних і шкідливих виробничих чинників є винятково небезпеч-
ні роботи, під час виконання яких у загрозливому становищі можуть 
опинитися не лише ті працівники, які безпосередньо зайняті у вироб-
ничому процесі, а й інші особи, які опинилися будь-яким чином у сфе-
рі такого виробництва. Крім того, шкода може бути завдана також 
майну і довкіллю. Це дає підстави стверджувати, що винятково небез-
печними є не лише певні роботи, а й саме виробництво в цілому. Тому 
такі виробництва є виключно небезпечними. Висновок із приводу того, 
чи є конкретне виробництво винятково небезпечним, випливає з прак-
тики, яка враховує, що певного роду виробнича діяльність містить 
досить велику ймовірність настання значних суспільно небезпечних 
наслідків для широкого кола суспільних інтересів. Причому причини 
цих наслідків знаходяться не лише в межах поведінки людини, а й за 
її межами, оскільки вони зумовлені також і характером виробничої 
діяльності. Такого роду діяльність має місце на винятково небезпечних 
виробництвах. Ознайомлення з літературою та періодичними видан-
нями дає змогу зробити висновок, що безпека далеко не всіх винятко-
во небезпечних виробництв охороняється спеціальними нормами за-
кону про кримінальну відповідальність. Із числа таких виробництв КК 
України охороняє лише вибухонебезпечні та радіаційнонебезпечні 
виробництва. Разом із тим вважаємо, що винятково небезпечними є 

1  Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Особенная часть. – 
Киев, 1985. – С. 191–192.
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також хімічно і біологічно небезпечні виробництва. Під час аварій на 
хімічно небезпечних виробництвах можуть статися масові ураження 
людей та довкілля сильнодіючими отруйними речовинами (далі — 
СДОР). Великі запаси найбільш небезпечних СДОР — хлору та фос-
гену — зосереджені на підприємствах Івано-Франківської, Дніпропе-
тровської та Донецької областей. У разі аварії на хімічно небезпечних 
виробництвах сумарна площа зони ураження в Україні може переви-
щити 1/6 частини території, де проживає понад 30 % усього населення 
країни1. Фахівцям із безпеки виробництва добре відомі аварії на хіміч-
них виробництвах у Мінамата (Японія), Лав-Каналі (США), Севезо 
(Італія), Бхопалі (Індія), на заводі фірми «Сандос» у Берні (Швейцарія)2. 
Так, у 1976 р. внаслідок катастрофи на хімічному заводі фірми «Ікме-
за» (м. Севезо, Італія) до атмосфери потрапила велика кількість дуже 
токсичного діоксину. Населення району терміново евакуювали. Однак 
жінки, що побували в зараженій зоні, надалі втратили здатність до 
народження здорового потомства. Загинуло все живе в районі: домаш-
ні тварини, птахи, рослинність. Околиці Севезо перетворилися на пус-
телю. Дослідники прогнозують надзвичайно повільне відновлення 
життя в цьому регіоні3. А у грудні 1984 р. в індійському місті Бхопалі 
на хімічному заводі американської транснаціональної компанії «Union 
carbide» через несправність вентиля в резервуарі ємністю 43 т стався 
викид токсичного газу метилізоціанату, що тривав 40 хвилин. Масш-
таби трагедії були страшні: за офіційними даними, загинуло 3150 осіб. 
Стали повними інвалідами 20 тис., страждають від наслідків отруєння 
високотоксичним газом понад 200 тис. осіб. Неофіційні дані ще вище. 
За підрахунками, наприклад, Індійської ради медичних досліджень, 
у смертоносній газовій хмарі «згоріло» 10 тис. бхопальців4. Відомі 
також випадки значного неконтрольованого поширення вірусів і шта-
мів мікроорганізмів унаслідок порушення правил біологічної безпеки. 
За даними Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації, 
тільки протягом 1997 р. на виробництвах цієї країни сталося три аварії, 

1  Див.: Бортнічук П. М. Стійкість роботи об’єктів у надзвичайних ситуаціях / 
П. М. Бортнічук // Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 10. – С. 35.

2  Див.: Тимошенко А. С. Глобальная экологическая безопасность – международ-
но-правовой аспект / А. С. Тимошенко // Сов. государство и право. – 1989. – № 1. – 
С. 90.

3  Див.: Зербіно Д. Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Д. Д. Зербіно, 
М. Р. Гжегоцький. – Львів : БаК, 2005. – С. 112, 113.

4  Там само. – С. 32, 33.
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що супроводжувалися викидом біологічно небезпечних речовин. А ще 
у 1979 р. сталася трагедія у Свердловську, коли від сибірки загинули 
десятки людей, що проживали у Чкаловському районі, де розташову-
валося 19-те військове містечко1. Не випадково й хімічну, й біологічну 
зброю, так само як й атомну, вважають одними з найнебезпечніших 
видів зброї для людства. Тому кваліфікація випадків порушення на 
виробництві правил хімічної або біологічної безпеки за статтями 271, 
272 КК України не відбиває всього ступеня суспільної небезпечності 
таких порушень та інших наслідків, що очікують людей. Крім того, 
слід зазначити, що в проекті КК України 2001 р. норма для охорони 
безпеки таких виробництв була запропонована2, але під час підготов-
ки проекту до третього читання вона була виключена. На нашу думку, 
було б все ж таки доцільно доповнити КК України статтею, що вста-
новлювала б кримінальну відповідальність за порушення на виробни-
цтві правил хімічної та біологічної безпеки3.

Необхідно ще раз зазначити, що підвищений ступінь небезпеки 
завдання шкоди на виробництві ще не є самою шкодою, що випливає 
з тієї чи іншої підвищено небезпечної діяльності, інакше таку вироб-
ничу діяльність не можна було б визнавати правомірною4. Разом із тим 
саме наявність потенційної небезпеки, котра міститься в процесі ви-
робничої діяльності, і викликає в суспільстві потребу у створенні на 
виробництві безпечного стану, який би забезпечував нормальне функ-
ціонування підприємств, установ, організацій, спокій та благополуччя 
як працюючих на виробництві людей, так і сторонніх йому, захище-
ність майна та навколишнього природного середовища.

1  Див.: Зербіно Д. Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Д. Д. Зербіно, 
М. Р. Гжегоцький. – Львів : БаК, 2005. – С. 196.

2  Див.: Проект Кримінального кодексу України, наданий Головним юридичним 
управлінням апарату Верховної Ради України за станом на 20.03.2001 р. // Архівні 
матеріали робочої групи Кабінету Міністрів України по підготовці Кримінального 
кодексу України 2001 року : у 28 кн. Кн. 28 (1999–2001 рр.). – С. 197.

3  У цьому випадку застосовуються такі критерії оцінювання кримінального за-
конодавства в частині охорони виробництва, як 1) рівень забезпечення прав та свобод 
людини і громадянина (політико-державний, політико-соціальний, соціально-правовий 
і соціально-економічний критерії); 2) адекватність відбиття об’єктивних закономір-
ностей, соціально-економічних процесів і соціальних інтересів (соціально-правовий, 
соціально-економічний і політико-соціальний критерії). 

4  Див.: Борисов В. И. Уголовная ответственность за нарушение правил при про-
изводстве строительных работ / В. И. Борисов. – Харьков : Выща шк. Изд-во при ХГУ, 
1977. – С. 12.
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Таким чином, безпека виробництва як технічний стан потребує 
нормативного регулювання й охорони. Для її забезпечення викорис-
товують закони та інші нормативно-правові акти, що стосуються різ-
них галузей законодавства (трудового, природоохоронного, цивільно-
го, господарського, адміністративного, кримінального та ін.), а також 
технічні норми.

Законодавство про кримінальну відповідальність охороняє без-
пеку виробництва від найбільш небезпечних посягань, відповідальність 
за які встановлена нормами розд. Х Особливої частини КК України1. 
Родовим об’єктом злочинів, що передбачені цим розділом, є суспільні 
відносини, які забезпечують безпеку виробництва. Її елементи (види, 
сфери, рівні) поряд з об’єднуючими рисами мають якісну самостій-
ність, що слід ураховувати під час розробки нормативно-правових 
актів, у тому числі норм законів про кримінальну відповідальність.

Безпосередні об’єкти окремих злочинів проти безпеки виробництва 
входять до системи суспільних відносин, що являють собою родовий 
об’єкт, хоча й мають свої особливості. Вони залежать передусім від 
видів безпеки виробництва, рівнів безпеки, характеру можливої шко-
ди та сфер її поширення. 

Потерпілими від цих злочинів можуть бути або тільки працівники 
виробництва (ст. 271 КК України), або і працівники виробництва 
і сторонні особи (статті 272–274 КК України), або тільки сторонні 
особи (ст. 275 КК України).

З об’єктивної сторони злочини проти безпеки виробництва скон-
струйовані однотипно. Усі вони описані в законі як злочини з так 
званим матеріальним складом, а тому вимагають установлення діяння, 
наслідків і причинного зв’язку.

Суспільно небезпечне діяння виявляється в порушенні шляхом дії 
або бездіяльності (або в їх поєднанні) вимог безпеки, що містяться 
в правилах безпеки праці та виробництва. При цьому порушення зви-

1  Оцінку цього розділу Особливої частини КК України та його норм здійсню-
ємо  за допомогою таких критеріїв: відповідність норм загальномовним (загально-
лінгвістичним, термінологічним, морфологічним і синтаксичним) правилам (техні-
ко-юридичний критерій); збалансованість диспозиції і санкції статей або їх частин 
з адекватним відбиттям ступеня суспільної небезпечності діяння та його наслідків 
(змістовно-юридичні критерії); етичність і ефективність національного законодав-
ства про кримінальну відповідальність та його норм (етичні та праксіологічні кри-
терії) та ін.
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чайно становить не одиничну дію (бездіяльність), а є сукупністю діянь, 
де порушується не одна, а різні вимоги безпеки. Під порушенням слід 
розуміти недотримання або неналежне дотримання вимог безпеки, 
передбачених правилами, або здійснення в процесі виробничої діяль-
ності дій, прямо заборонених правилами.

Злочини проти безпеки виробництва являють собою порушення 
виключно писаних вимог безпеки. Диспозиції норм, якими встанов-
лена відповідальність за посягання на безпеку виробництва, є блан-
кетними, у зв’язку з чим для їх застосування слід звертатися до за-
конодавчих та інших нормативно-правових актів (правил, норм, 
регламентів, положень, стандартів, інструкцій тощо), що регулюють 
безпеку виробництва, та з’ясовувати, які з них порушено. Невраху-
вання бланкетного характеру диспозицій норм розд. Х Особливої 
частини КК України може призвести до неправильної кваліфікації 
порушень вимог безпеки на виробництві1.

Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо безпеки 
осіб під час здійснення іншої діяльності залежно від конкретних об-
ставин справи настає за статтями КК України про злочини проти 
життя і здоров’я особи, у сфері службової діяльності, проти довкілля 
тощо. 

Обов’язковою ознакою цих злочинів є суспільно небезпечні на-
слідки. Вони можуть бути двох видів. Перший вид наслідків закон 
пов’язує зі створенням загрози загибелі людей чи настання інших 
тяжких наслідків (частини перші статей 272–275 КК України). Ство-
рення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків 
має бути реальним, свідчити про виникнення в конкретному вироб-
ничому процесі або внаслідок його такого небезпечного стану (за-
грози), коли з необхідністю можуть настати передбачені законом 
наслідки. Тяжкість ймовірних наслідків визначається залежно від 
цінності благ, що поставлені під загрозу, кількості осіб, які можуть 
постраждати від небезпечних дій, розміру можливої матеріальної 
шкоди тощо. Ненастання наслідків може бути пов’язане або зі своє-
часним припиненням порушення як самим порушником, так й інши-
ми особами, або за «щасливої випадковості» (наприклад, при руйнації 

1  Див.: Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов’язані 
з порушенням вимог законодавства про охорону праці / П. О. Самелюк, О. С. Іщенко 
// Вісн. Верхов. Суду України. – 2007. – № 6. – С. 25–26.
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конструкції, коли в зоні її падіння нікого не було). Другий вид на-
слідків становлять ті, настання яких пов’язане із заподіянням реальної 
шкоди. Це «шкода здоров’ю потерпілого» (частини перші статей 
271–275 КК України); «загибель людей» (частини другі статей 271–275 
КК України) та «інші тяжкі наслідки» (частини другі статей 271–275 
КК України). Шкода здоров’ю потерпілого охоплює види виробничо-
го травматизму або нещасних випадків зі сторонніми виробництву, 
пов’язані із заподіянням одній особі середньої тяжкості тілесного 
ушкодження або заподіянням одній чи кільком особам легких тілесних 
ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я або не-
значну втрату працездатності. Загибель людей — це випадки смерті 
однієї або кількох осіб. Під іншими тяжкими наслідками слід розумі-
ти випадки заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній чи кільком 
особам або середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом і більше 
особам. Злочини, передбачені статтями 271–275 КК України, охоплю-
ють також випадки завдання майнової шкоди у великих розмірах 
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми влас-
ності та видів їх діяльності, окремим громадянам, а також довкіллю. 
Таке заподіяння шкоди також повинно бути результатом порушення 
вимог безпеки на виробництві і супроводжуватися принаймні ство-
ренням загрози життю та здоров’ю людей або заподіяння їм різних за 
ступенем тяжкості тілесних ушкоджень. 

У випадках, коли при вчиненні злочинів, передбачених статтями 
271–275 КК України, одночасно настали наслідки, передбачені різни-
ми частинами цих статей, усі ці наслідки повинні зазначатися у відпо-
відному процесуальному документі (ухвалі, вироку), а дії особи на-
лежить кваліфікувати лише за тією частиною статті КК, що передбачає 
відповідальність за більш тяжкі наслідки. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочинів, що розгля-
даються, є причинний зв’язок між допущеними порушеннями вимог 
безпеки і реальною шкодою або можливістю її настання. Причинний 
зв’язок у цих злочинах має низку особливостей. Зокрема, у більшості 
випадків має місце опосередкований, а не прямий розвиток причин-
ного зв’язку. Крім того, настання наслідку може бути зумовлене по-
рушенням кількох вимог безпеки. Такі порушення можуть бути до-
пущені одним або кількома суб’єктами. Тому у випадках, коли для 
встановлення причинного зв’язку необхідні наукові, технічні або інші 
спеціальні знання, призначаються експертизи. 
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Суб’єктивна сторона злочинів визначається їх об’єктивною сторо-
ною. Щодо порушення вимог безпеки можуть мати місце умисел або 
необережність, щодо наслідків тільки необережність (тобто змішана 
форма вини або необережність). Ставлення суб’єкта до наслідків є 
визначальним для характеристики суб’єктивної сторони цих діянь, 
а тому злочини проти безпеки виробництва є необережними.

У справах цієї категорії, у кожному конкретному випадку необхід-
но встановлювати мотиви допущених порушень вимог безпеки, став-
лення суб’єкта до додержання вказаних вимог, що важливо для квалі-
фікації, визначення ступеня суспільної небезпечності вчиненого, 
призначення кримінального покарання.

Суб’єкт злочинів проти безпеки виробництва — спеціальний. Це 
особи, які зобов’язані дотримуватись вимог безпеки виробництва. За 
правовим статусом вони поділяються на три групи: службові особи 
та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, на що прямо 
вказано у ст. 271 КК України, в інших випадках це випливає із за-
кону (статті 272–275 КК України); робітники і службовці (стат-
ті 272–275 КК України); сторонні для виробництва особи (статті 273 
і 274 КК України). Отже, під злочинами проти безпеки виробництва 
слід розуміти суспільно небезпечні винні діяння, що порушують 
установлені законодавчими та іншими нормативно-правовими акта-
ми вимоги безпеки виробництва, які призвели до настання перед-
бачених законом про кримінальну відповідальність суспільно небез-
печних наслідків, вчинені суб’єктом злочину. 

Виходячи з подібності безпосередніх об’єктів, злочини проти без-
пеки виробництва можна класифікувати у такий спосіб:

– злочини у сфері безпеки праці (статті 271 і 272 КК України);
– злочини у сфері громадської безпеки виробництва (статті 273–275 

КК України).

6.2. Злочини у сфері безпеки праці

Базовий характер трудової діяльності обумовлюється не лише її со-
ціальною сутністю, а й правовою регламентацією — охороною праці1. 

1  Мельник П. В. Ризики професій в соціально-практичній, економічній, кримі-
нально-правовій та кримінологічній доктрині охорони праці : монографія / П. В. Мель-
ник. – Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту Держ. податк. служби України, 2011. – С. 12.
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Відповідно до ч. 4 ст. 43 Конституції України кожний працівник «має 
право на належні, безпечні і здорові умови праці». У частині 1 ст. 6 
Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. (в редакції 
від 21 листопада 2002 р.) сказано, що «умови праці на робочому місці, 
безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та 
інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуаль-
ного захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-
побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства»1. Зазна-
чене формулювання має велике теоретичне й практичне значення не 
лише для співробітників органів внутрішніх справ, які розглядають 
і розслідують відповідні кримінальні провадження, здійснюють дер-
жавний нагляд у країні, а й для фахівців будь-якої спеціалізації, котрі 
повинні забезпечувати безпечні й нешкідливі умови протягом усього 
процесу праці. Згаданий Закон фактично визначає основні напрями 
у сфері практичної реалізації конституційних прав громадян України2. 
Його дія поширюється на всі підприємства, установи, організації не-
залежно від форм власності та видів діяльності, а також на всіх грома-
дян, які працюють або залучені до праці на цих підприємствах3.

Охорона праці — це система правових, соціальних-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілак-
тичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я 
і працездатності людини в процесі трудової діяльності (ст. 1 Закону 
України «Про охорону праці»). Загалом система охорони праці перед-
бачає створення таких умов трудової діяльності, які б найбільше за-
побігали або нейтралізували можливі негативні виробничі чинники, 
спроможні викликати травмування, професійні захворювання чи будь-
яку іншу шкоду здоров’ю4.

Поза системою спеціального нормативного регулювання й охоро-
ни безпеки праці на виробництві знаходяться: трудова діяльність 

1  Про охорону праці : Закон України від 14 жовт. 1992 р. № 2694-XII // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

2  Крикунов Г. Н. Основы охраны труда : учебник / Г. Н. Крикунов, А. В. Негод-
ченко. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетр. юрид. ин-та МВД Украины, 1999. – С. 5.

3  Верховний Суд України. Практика розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Юрид. 
вісн. України. – 2016. – 29 лип.–4 серп. (№ 30). – С. 3.

4  Мельник П. В. Ризики професій в соціально-практичній, економічній, кримі-
нально-правовій та кримінологічній доктрині охорони праці : монографія / П. В. Мель-
ник. – Ірпінь : Вид-во Нац. ун-ту Держ. податк. служби України, 2011. – С. 12.
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людини в межах домашнього господарства; так звані неорганізовані 
промисли населення (збирання лісових плодів, вторинної сировини, 
заготівля дров, полювання, рибальство та ін.); робота окремих осіб за 
наймом. Безпека виконання такої діяльності забезпечується статтями 
КК України, що охороняють життя і здоров’я особи, господарську ді-
яльність, довкілля тощо.

До злочинів у сфері безпеки праці належать: порушення вимог 
законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) та порушення 
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 
(ст. 272 КК України).

Порушення вимог законодавства про охорону праці. У частині 1 
ст. 271 КК України воно визначене як «порушення вимог законодавчих 
та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою 
особою підприємства, установи, організації або громадянином — 
суб’єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло 
шкоду здоров’ю потерпілого».

Основним безпосереднім об’єктом злочину є суспільні відносини, 
що забезпечують безпеку праці. Згідно зі стандартами безпека праці — 
це захищеність трудової діяльності людини від перевищеного при-
йнятного ризику1. Прийнятним є ризик, зменшений до такого рівня, 
що його галузь, об’єднання підприємств, підприємство, установа, 
організація може допустити, ураховуючи їх легальні обов’язки та 
власну політику у сфері охорони праці2.

Потерпілими від злочину можуть бути тільки особи, які мають 
постійний чи тимчасовий зв’язок з певним підприємством, установою, 
організацією чи з виробничою діяльністю громадянина — суб’єкта 
підприємницької діяльності (безпосередньо працюють, прибули у від-
рядження, на практику, стажування, або діяльність яких пов’язана 
з цим виробництвом тощо)3. Порушення вимог законодавства про 
охорону праці, що заподіяло шкоду життю або здоров’ю інших гро-
мадян, які не пов’язані з певним виробництвом (наприклад, особи, які 

1  ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять : затв. 
2 груд. 2014 р. – П. 4.10 // Охорона праці : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 10. Додаток : 
На допомогу спеціалісту з охорони праці. – С. 43.

2  Там само. – П. 4.8. – С. 42.
3  Див.: абз. 3 п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 

застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки ви-
робництва» від 12 червня 2009 р. № 7 (Вісн. Верхов. Суду України. – 2009. – № 8. – С. 15).
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випадково опинилися на території підприємства, установи, організації), 
тягне відповідальність за статтями про злочини у сфері службової ді-
яльності або злочини проти життя і здоров’я особи. Такий підхід не 
оспорюється в науці кримінального права і має певне історичне під-
ґрунтя. Справа в тому, що в КК 1960 р. аналогічна норма (ст. 135) була 
розташована законодавцем у гл. ІV «Злочини проти політичних і тру-
дових прав громадян». Звичайно, що безпосереднім об’єктом аналізо-
ваного злочину визнавалися суспільні відносини, що охороняють 
трудові права громадян, а саме право на безпеку праці1. Тому виникає 
логічне запитання: а хто має право на безпечні умови праці? Відповідь 
була очевидною — лише той, хто працює.

Об’єктивна сторона злочину включає: 1) суспільно небезпечне ді-
яння — порушення вимог законодавчих й інших нормативно-правових 
актів про охорону праці; 2) суспільно небезпечні наслідки у вигляді 
заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 271 КК України); за-
гибелі людей (ч. 2 ст. 271 КК України) або настання інших тяжких 
наслідків (ч. 2 ст. 271 КК України); 3) причинний зв’язок між пору-
шенням вказаних вимог і наслідками. 

Суспільно небезпечне діяння визначене в ст. 271 КК України як 
«порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів 
про охорону праці». Для з’ясування змісту порушення потрібно звер-
татися до законодавчих та інших нормативно-правових актів про 
охорону праці, посилатися на «відповідні статті Закону України «Про 
охорону праці», статті, пункти (параграфи) законодавчих та інших 
нормативних актів, які порушено, і розкривати суть допущених 
порушень»2. Застосоване в диспозиції ст. 271 КК України поняття 
«акти» наведено в загальній формі й охоплює різні джерела. В основ-
ному це закони, укази, постанови, інструкції, положення, норми, 
стандарти. Ці акти встановлюють правила, що містять різноманітні 
вимоги до охорони праці. За характером вимог та їхньою галузевою 
спрямованістю розрізняють загальні і спеціальні правила охорони 
праці. До загальних належать правила, що регулюють питання охоро-
ни праці у всіх галузях виробництва. Це, наприклад, Закон України 
«Про охорону праці», Закон України «Про забезпечення санітарного 

1  Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уго-
ловном законодательстве Украины : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. И. Борисов ; 
Укр. юрид. акад. – Харьков : [б. и.], 1992. – С. 183, 184.

2  Див. п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7.
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та епідемічного благополуччя населення»1. Це також окремі правила 
державних міжгалузевих і галузевих актів, що містять вимоги безпеки 
для всіх галузей виробничої діяльності (наприклад, вимога про про-
ведення первинного інструктажу з техніки безпеки на робочому місці). 
Спеціальні правила містять вимоги безпеки для однієї галузі або для 
якоїсь однієї роботи. 

Статтею 271 КК України не охоплюються порушення спеціальних 
правил безпеки, які стосуються виконання робіт із підвищеною небез-
пекою (гірничих, будівельних, інших), діють у вибухонебезпечних 
підприємствах (цехах); містять вимоги ядерної або радіаційної без-
пеки; безпечного використання промислової продукції або безпечної 
експлуатації будівель і споруд. Порушення таких правил потребують 
кваліфікації за статтями 272–275 КК України2.

На жаль, на практиці зустрічаються випадки недотримання зазна-
чених вимог. Наприклад, Жовтневий районний суд м. Дніпропетров-
ська погодився з кваліфікацією за ч. 1 ст. 271 КК дій Б., який, працю-
ючи виконробом ТОВ «Індустрійбуд», порушив ряд законодавчих та 
нормативно-правових актів про охорону праці, внаслідок чого буді-
вельник Ш. впав з 10-го поверху новобудови і загинув. Оскільки на 
підставі п. 100 Переліку 1993 р. роботи на висоті віднесені до робіт 
з підвищеною небезпекою, дії Б. підлягали кваліфікації за ч. 2 ст. 272 
КК України.

В іншій справі старший слідчий Вознесенської міжрайонної про-
куратури Миколаївської області неправильно кваліфікував за ч. 1 
ст. 271 КК дії посадових осіб ТОВ «ВПК» Л. і К., з вини яких отруїлись 
аміаком й отримали тілесні ушкодження працівники компресорного 
цеху Т. та Ч., які виконували ремонтні роботи в холодильній камері. 
Зважаючи на те, що у п. 29 та п. 113 Переліку 1993 р. роботи з обслу-
говування, ремонту та експлуатації холодильних установок віднесені 
до робіт з підвищеною небезпекою, дії зазначених осіб необхідно було 
кваліфікувати за ч. 1 ст. 272 КК України3.

1  Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон 
України від 14 лют. 1994 р. № 4004-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 27. – 
Ст. 218.

2  Див. абз. 2 п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.

3  Верховний Суд України. Практика розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Юрид. 
вісн. України. – 2016. – 29 лип.–4 серп. (№ 30). – С. 4.
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Порушення вимог про охорону праці найчастіше полягають у від-
сутності необхідного інструктажу або поверховому інструктажі з тех-
ніки безпеки, недостатньому нагляді за дотриманням правил охорони 
праці1, неогороджені рухомих частин механізмів, незадовільному са-
нітарно-гігієнічному стані виробничих приміщень і робочих місць, 
несправності робочого устаткування, інструментів та ін.

Згідно з частиною 1 ст. 271 КК України наслідком злочину є «шко-
да здоров’ю потерпілого», тому при кваліфікації необхідно встанов-
лювати причинний зв’язок між порушенням правил і цим наслідком. 
Разом з тим Верховний Суд України відзначає, що слідчі не завжди 
всебічно й повно досліджують об’єктивну сторону злочину. Зокрема, 
в багатьох випадках не проводили огляду місця події, не призначали 
технічних експертиз тощо2.

У частині 2 ст. 271 КК України встановлено відповідальність за те 
саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі 
наслідки. 

Виходячи зі змісту ст. 271 КК України, порушення вимог законо-
давчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, що 
заподіяло шкоду підприємству, установі, організації або окремим 
стороннім громадянам без створення небезпеки для життя і здоров’я 
людей, вчинене особами, зазначеними в диспозиції цієї статті, не 
утворює передбаченого нею злочину. Таке діяння тягне відповідаль-
ність у дисциплінарному або адміністративному порядку, а за окремих 
обставин — за іншими статтями КК. Допущене службовою особою 
порушення, якщо воно спричинило вказані в ст. 271 КК України на-
слідки і заподіяло одночасно істотну шкоду підприємству, організації 
або громадянам чи інші тяжкі наслідки, утворює сукупність злочинів, 
передбачених статтями 271 і 367 КК України.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується змішаною або 
необережною формами вини. У цілому аналізований злочин є необе-
режним. 

Суб’єкт злочину — службова особа підприємства, установи, орга-
нізації незалежно від форми власності або громадянин — суб’єкт під-

1  Див.: Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного 
Суду України від 16 січня 2003 р. по справі К. // Вісн. Верхов. Суду України. – 2003. – 
№ 5. – С. 18–19.

2  Верховний Суд України. Практика розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Юрид. 
вісн. України. – 2016. – 29 лип.–4 серп. (№ 30). – С. 3.
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приємницької діяльності. Згідно зі ст. 271 КК України можуть відпо-
відати лише ті службові особи, які на підставі наказу адміністрації, 
посадової інструкції чи відповідно до займаної посади мають спеці-
альні обов’язки щодо охорони праці на певній ділянці роботи або 
контролю за їх виконанням. Ними можуть бути особи, які спеціально 
відповідають за забезпечення виробничо-технічної дисципліни на під-
приємстві чи на окремих його ділянках або керують виконанням тих 
чи інших робіт, але порушують при цьому вимоги з охорони праці.

Не можуть відповідати за порушення вимог законодавства про 
охорону праці працівники виробництва, які не наділені повноважен-
нями службових осіб. У випадках, якщо допущені ними порушення 
вказаних вимог спричинили заподіяння смерті або тілесних ушко-
джень, відповідальність настає за статтями 119, 128 КК України про 
злочини проти життя і здоров’я особи.

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою. Це діяння в ч. 1 ст. 272 КК України визначене як «пору-
шення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небез-
пекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка 
зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу 
загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло 
шкоду здоров’ю потерпілого».

Численні роботи, що виконуються на виробництві, характеризу-
ються підвищеною небезпекою, оскільки вірогідність завдання особ-
ливо небезпечної шкоди при їх виконанні набагато вища, ніж при 
звичайних (з невисокою небезпекою) роботах. Відповідно до ст. 33 
Закону України «Про охорону праці» перелік таких робіт затверджу-
ється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади з нагляду за охороною праці (див. Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, затверджений наказом Державного комітету України 
з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 151 (далі — Перелік 
2005 р.)). Перелік має чинність на всіх підприємствах, установах і ор-
ганізаціях незалежно від форм власності та видів їхньої діяльності. До 
таких робіт належать: підземні роботи на шахтах і рудниках, підземна 
геологорозвідка, укладання великогабаритних труб у траншеї, роботи 

1  Див.: Перелік робіт з підвищеною небезпекою : затв. наказом Держ. ком. Укра-
їни з нагляду за охороною праці від 26 січ. 2005 р. № 15 // Офіц. вісн. України. – 2005. – 
№ 8. – Ст. 455.
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на висоті, вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин 
і механізмів, електрозварювальні роботи та ін. Слід зазначити, що за-
раз діє ще один перелік робіт підвищеної небезпеки, який наведений 
у додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устат-
кування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 11071. Цей перелік вико-
ристовує Держгірпромнагляд та його територіальні органи для надан-
ня дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки (п. 1 зазначено-
го Порядку). Що стосується ст. 272 КК України, то при її застосу- 
ванні треба керуватися Переліком 2005 р., оскільки він більш конкре-
тизований до певних видів виробничої діяльності.

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є безпека праці 
при виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

Потерпілими в результаті злочинних діянь, передбачених ст. 272 КК 
України, можуть бути як учасники виробничого процесу, так й інші 
особи, які не мають до нього відношення2. В. І. Борисов та Г. С. Крайник 
зауважують, що до прийняття Пленумом Верховного Суду України по-
станови від 12 червня 2009 р. № 7 у науковій літературі питання про 
потерпілого від цього злочину було дискусійним3. Так, М. Й. Коржан-
ський, О. О. Пащенко та інші вчені зазначали, що потерпілим внаслідок 
вчинення аналізованого злочину може бути лише працівник виробни-
цтва. Тому у випадку заподіяння шкоди стороннім особам ці науковці 
вважають, що кримінальна відповідальність повинна наставати або за 
службові злочини (наприклад, службова недбалість — ст. 367 КК Укра-
їни), або за злочини проти життя і здоров’я особи (статті 119, 128 КК 
України)4. Протилежну позицію відстоювали О. О. Бахуринська та 

1  Див.: Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки : 
затв. постановою Каб. Міністрів України від 26 жовт. 2011 р. № 1107 // Офіц. вісн. 
України. – 2011. – № 84. – Ст. 3077.

2  Див. абз. 2 п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.

3  Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. Борисов, Г. С. Край-
ник. – Х. : Юрайт, 2012. – С. 49.

4  Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – 
Вид. 2-ге. – К. : Атіка, 2002. – С. 377; Пащенко О. Види помилок органів досудового 
слідства та прокуратури при застосуванні кримінально-правових норм / О. Пащенко 
// Вісн. прокуратури. – 2009. – № 5. – С. 66, 67.
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В. О. Навроцький, які писали про те, що потерпілим від злочину, перед-
баченого ст. 272 КК України, може бути будь-яка особа1.

У правилах проведення окремих робіт з підвищеною небезпекою 
крім працівників виробництва інші особи прямо зазначені як можливі 
потерпілі або можливість заподіяння шкоди стороннім виробництву 
особам у них зазначена. Зокрема, у Правилах будови і безпечної екс-
плуатації вантажопідіймальних кранів від 18 червня 2007 р. № 1322 
(вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів 
вказані в п. 101 Переліку 2005 р.) серед обов’язків осіб, відповідальних 
за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, ви-
магається особисто керувати роботами, які виконуються із застосуван-
ням кранів, зокрема, при переміщенні вантажів над перекриттями, під 
якими розміщені виробничі, житлові або службові приміщення, де 
знаходяться люди. Тобто передбачається можливість уражаючого 
впливу також на сторонніх виробництву осіб3.

Об’єктивна сторона злочину включає: 1) суспільно небезпечне ді-
яння — порушення правил безпеки під час виконання робіт із підви-
щеною небезпекою; 2) суспільно небезпечні наслідки у вигляді ство-
рення загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків (ч. 1 
ст. 272 КК України); заподіяння шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 
ст. 272 КК України); загибелі людей (ч. 2 ст. 272 КК України); настан-
ня інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 272 КК України); 3) причинний 
зв’язок між порушенням вказаних правил безпеки і наслідками.

Суспільно небезпечне діяння описане в ч. 1 ст. 272 КК України як 
«порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною 
небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві». Як уже 
було зазначено, перелік робіт з підвищеною небезпекою міститься 
в нормативно-правових актах. Проте для встановлення протиправнос-
ті діяння необхідно звертатися не лише до переліку таких робіт, але й 

1  Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. 
В. Г. Гончаренка, П. П. Андрушка. Кн. 3 : Особлива частина. – К. : Форум, 2005. – С. 54; 
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 
року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Канон : А. С. К., 2002. – С. 707.

2  Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів : затв. 
наказом Держ. ком. України з пром. безпеки, охорони праці і гірн. нагляду від 18.06.2007 
№ 132 // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 50. – Ст. 2055.

3  Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. Борисов, Г. С. Край-
ник. – Х. : Юрайт, 2012. – С. 50, 51.
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до спеціальних галузевих правил, що містять організаційно-правові 
і технічні вимоги безпечного виконання робіт з підвищеною небез-
пекою на тому або іншому виробництві. Наприклад, у гірничому ви-
робництві це Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р.1, Правила 
безпеки у вугільних шахтах, затверджені наказом Державного коміте-
ту України з промислової політики, охорони праці та гірничого на-
гляду від 22 березня 2010 р. № 622, зі змінами, затвердженими наказом 
Міністерства надзвичайних ситуацій від 7 вересня 2011 р. № 9603, 
у хімічній промисловості — Правила охорони праці для виробництва 
основної хімічної промисловості, затверджені наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 22 серпня 2010 р. № 1624. Окремі роботи з підвищеною 
небезпекою можуть виконуватися в кількох галузях виробництва, 
практично на будь-якому підприємстві, в установі, організації. Без-
пека таких робіт регулюється спеціальними міжгалузевими правилами 
(наприклад, правила техніки безпеки при електрозварюванні). Тому 
для застосування ст. 272 КК України має значення не галузь виробни-
цтва, а сам характер виконуваних робіт5.

Порушення правил безпеки може бути допущене шляхом дії (на-
приклад, використання для кріплення перекриття штреків бракованих 
стійок) або бездіяльності (наприклад, незабезпечення на висоті без-
печними пристосуваннями: приймальними площадками, захисними 
щитами та ін.) або в їх поєднанні (наприклад, направлення робітників 
на виконання робіт із підвищеною небезпекою без попереднього об-
стеження місця цих робіт, складання акта про таке обстеження). 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони є обстановка вчинен-
ня злочину: «виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробни-
цтві або будь-якому підприємстві» (ч. 1 ст. 272 КК України). Під час 
виконання таких робіт порушуються правила безпеки.

Коли відповідне порушення не було пов’язане з виконанням робіт 
з підвищеною небезпекою, то вчинене діяння повинно бути кваліфі-
коване, наприклад, за ст. 271 КК України «Порушення вимог законо-
давства про охорону праці» чи ст. 273 КК України «Порушення правил 

1  Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 50. – Ст. 433.
2  Офіц. вісн. України. – 2010. – № 48. – Ст. 1599.
3  Там само. – 2011. – № 78. – Ст. 2889.
4  Там само. – 2010. – № 75. – Ст. 2684. 
5  Див. п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 7.
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безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпеч-
них цехах» або за ст. 267 КК України «Порушення правил поводжен-
ня з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіо-
активними матеріалами» тощо. Тому констатація об’єктивної сторони 
складу злочину, передбаченого ст. 272 КК України, можливе лише за 
наявності обстановки його вчинення, якою є саме вчинення робіт із 
підвищеною небезпекою.

Слід звернути увагу на порушення правил формальної логіки у дис-
позиції ч. 1 ст. 272 КК України, де зворот «на виробництві або будь-
якому підприємстві» виглядає невдалим, оскільки поняття «вироб-
ництво» включає «підприємство» як складову частину. Крім того, 
виробництво — це процес (діяльність), який може здійснюватися на 
певній території, а не сама територія, що є характерним для терміна 
«підприємство». Викладене дозволяє констатувати порушення зако-
нодавцем під час формування норми ст. 272 КК України змістовно-
юридичного принципу, додержання якого вимагає юридична техніка 
нормотворення.

Згідно з ч. 1 ст. 272 КК України суспільно небезпечними наслідка-
ми розглядуваного злочину є створення загрози загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків або заподіяння шкоди здоров’ю по-
терпілого. Частина 2 ст. 272 КК України встановлює більш сувору 
відповідальність за те саме діяння, якщо воно спричинило загибель 
людей або інші тяжкі наслідки. Обов’язковою ознакою об’єктивної 
сторони є причинний зв’язок між порушенням і заподіяною реальною 
шкодою або можливістю її настання.

Верховний Суд України, узагальнюючи практику розгляду судами 
кримінальних справ про злочини, пов’язані з порушенням вимог за-
конодавства про охорону праці, зазначає, що слідчі й судові органи 
припускаються помилок при встановленні об’єктивної сторони зло-
чину, передбаченого ст. 272 КК України. Наприклад, машиніст гірни-
чо-виймальних машин шахти «Великомостівська» П. був притягнутий 
до кримінальної відповідальності за те, що, порушивши п. 123 Інструк-
ції з охорони праці для машиністів гірничо-виймальних робіт, не пере-
конався у безпечності проведення маневру і запустив комбайн, части-
нами якого (що оберталися) був смертельно травмований помічник 
начальника дільниці С. Слідчий прокуратури м. Червонограда Львів-
ської області, кваліфікувавши дії П. за ч. 2 ст. 272 КК України, не 
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послався на Перелік 2005 р. і не дослідив, які саме роботи чи дії обви-
нуваченого призвели до нещасного випадку, не провів огляд місця 
події, не призначив судово-технічної експертизи у справі, внаслідок 
чого не був установлений причинний зв’язок між діями обвинуваче-
ного та наслідками1. Водночас, зазначається в узагальненні, є справи, 
де слідчі ставили експертам питання, вирішення яких не належить до 
їхньої компетенції, а є прерогативою слідчого і суду. Наприклад, чи 
перебували в причинному зв’язку дії особи, яка порушила правила, 
з наслідками, що настали?2

Згідно зі ст. 272 КК України може наставати відповідальність і при 
порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною не-
безпекою у зв’язку з підприємницькою діяльністю, яка здійснюється 
без передбаченої законом державної реєстрації чи без одержання лі-
цензії на види діяльності, які підлягають ліцензуванню, або з пору-
шенням умов такого ліцензування, а також при зайнятті забороненими 
видами підприємницької діяльності або діяльності, за яку відповідаль-
ність установлено окремими статтями Особливої частини КК України. 
У випадках поєднання порушення правил безпеки під час виконання 
робіт з підвищеною небезпекою з діяннями, передбаченими іншими 
статтями Особливої частини КК України, вчинене має кваліфікувати-
ся за сукупністю злочинів, передбачених ст. 272 КК України та відпо-
відною статтею Особливої частини Кодексу3, наприклад статтями 2031, 
204, 2631.

З суб’єктивної сторони злочин характеризується змішаною або 
необережною формами вини. У цілому цей злочин є необережним.

Суб’єкт — особа, яка зобов’язана дотримувати правил безпеки 
при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Це можуть бути: 
громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності; службові особи 
(керівники робіт, інженерно-технічні працівники), службовці, рядові 
робітники.

Для встановлення відповідності досліджуваної норми (визначення 
суб’єкта передбаченого нею злочину) загальномовним правилам (тех-

1  Верховний Суд України. Практика розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону // Юрид. вісн. 
України. – 2016. – 29 лип.–4 серп. (№ 30). – С. 3.

2  Там само. – С. 4.
3  Див. абз. 1 п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 

2009 р. № 7.
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ніко-юридичний принцип) слід звернути увагу на вживання у диспо-
зиції ч. 1 ст. 272 КК України терміна «дотримувати». Близьким до 
нього за значенням є термін «дотримуватися». Згідно з Великим тлу-
мачним словником сучасної української мови «дотримувати» означає 
«точно, без відхилень виконувати, здійснювати що-небудь обіцяне, 
задане, необхідне і т. ін. Берегти, охороняти що-небудь»1. Ключовим 
у цьому визначенні, з нашої точки зору, є «без відхилень виконувати 
необхідне». Таке значення цілком узгоджується зі змістом диспозиції 
ч. 1 ст. 272 КК України, де йдеться про необхідну поведінку суб’єкта 
злочину. У той же час «дотримуватися» означає — «діяти відповідно 
до чого-небудь, згідно з чим-небудь»2 і вживається лише як пасивний 
стан щодо «дотримувати». Тобто перший термін є більш універсальним 
і точніше відображає діяльність особи на виробництві.

6.3.  Злочини у сфері громадської безпеки 
виробництва

До злочинів у сфері громадської безпеки виробництва належать: 
порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або 
у вибухонебезпечних цехах (ст. 273 КК України), порушення правил 
ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК України), порушення пра-
вил, що стосується безпечного використання промислової продукції 
або безпечної експлуатації будівель і споруд (ст. 275 КК України).

Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах 
або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273 КК України) може призвести 
до вибухів, пожеж, пошкодження або знищення майна, загибелі ба-
гатьох людей. В умовах науково-технічного розвитку, розширення 
сировинної бази виробництва, освоєння все нових і новіших видів 
продукції, використання інтенсивних технологічних процесів багато 
підприємств є вибухонебезпечними. До них належать практично всі 
хімічні та нафтохімічні підприємства, багато вугільних і сіркових 
шахт. Крім того, в умовах виробництва набувають здатності вибуха-

1  Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. 
і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – С. 324.

2  Там само.
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ти найрізноманітніші, в звичайних умовах безпечні, речовини і ма-
теріали як нові, так і ті, що були відомі давно: алюміній, цинк, цукор, 
крохмаль, каніфоль, нафталін, біоміцин, сухе молоко та ін.1 Практич-
но в будь-якій галузі економіки наявні вибухонебезпечні підприєм-
ства й цехи. Порушення правил безпеки на таких підприємствах або 
в цехах може спричинити вибухи речовин, що там використовують-
ся. Масштаби сучасного виробництва обумовлюють значну потуж-
ність промислових вибухів. І хоча загальна кількість вибухів на ви-
робництвах є невеликою, проте майже з кожним із них пов’язане 
настання тяжких наслідків. Звідси випливає, що вибухи характери-
зуються виключно великою суспільною небезпечністю2. Тому такі 
дії розглядають як одне з найнебезпечніших посягань на безпеку 
виробництва.

Згідно з ч. 1 ст. 273 КК України відповідальність наступає за по-
рушення пра вил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або 
у вибухоне безпечних цехах особою, яка зобов’язана їх дотримувати, 
якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких 
наслід ків або заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого.

Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є безпека ви-
бухонебезпечних виробництв (включаючи безпеку праці). І. Г. По-
плавський визначає об’єкт як громадську безпеку роботи на вибухо-
небезпечному підприємстві чи у вибухонебезпечному цеху3. Більш 
розгорнуте визначення об’єкта пропонує В. І. Антипов, на думку 
якого ним є безпека виробництва на вибухонебезпечному підприємстві 
або у вибухонебезпечному цеху, тобто відсутність неприпустимого 
ризику, пов’язаного з можливістю завдання шкоди життю, здоров’ю 
працюючих з вибухонебезпечними факторами виробництва4. З цього 
приводу вважаємо за необхідне зауважити, що таке визначення орієн-

1  Антипов В. И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягатель-
ствами на общественную безопасность : учеб. пособие / В. И. Антипов. – Киев : Изд-
во КВШ МВД СССР, 1987. – С. 34.

2  Там само. – С. 35.
3  Уголовный кодекс Украины. Комментарий / А. П. Бабий, Т. А. Гончар, А. В. За-

гика и др. ; под ред. Ю. А. Кармазина, Е. Л. Стрельцова. – Харьков : Одиссей, 2001. – 
С. 568.

4  Уголовный кодекс Украины: научно-практический комментарий / Ю. В. Алек-
сандров, П. П. Андрушко, В. И. Антипов и др. ; отв. ред. С. С. Яценко. – 3-е изд., испр. 
и доп. – Киев : А. С. К., 2003. – С. 725.
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тує на визнання охорони безпеки лише працівників виробництва, в той 
час як такий уражаючий фактор, як дія вибухової хвилі, здатен запо-
діяти шкоду не лише на території певного виробництва, а й далеко за 
його межами. 

Потерпілими від злочину, передбаченого ст. 273 КК України, мо-
жуть бути як працівники вибухонебезпечних підприємств (цехів), так 
і сторонні особи1.

Об’єктивна сторона злочину включає: 1) суспільно небезпечне 
діяння, що являє собою порушення шляхом дії чи бездіяльності пра-
вил безпеки; 2) місце вчинення зазначеного порушення — вибухо-
небезпечне підприємство або вибухонебезпечний цех; 3) суспільно 
небезпечні наслідки у вигляді створення загрози загибелі людей чи 
настання інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 272 КК України); заподі-
яння шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 272 КК України); загибе-
лі людей (ч. 2 ст. 272 КК України); настання інших тяжких наслідків 
(ч. 2 ст. 272 КК України); 4) причинний зв’язок між порушенням 
вказаних правил безпеки і наслідками.

Зазначене в ст. 273 КК України діяння може бути вчинене у ви-
значеному місці — вибухонебезпечному підприємстві або у вибухо-
небезпечному цеху. До вибухонебезпечних належать підприємства 
або окремі цехи, що використовують, наприклад, аміак, ацетон, 
бензин, бутан, доменний газ, силон, метан, спирт, толуол, коксовий 
газ, ефір, сірководень, сірковуглець, вайт-спірит як сировину або 
основний продукт, або ці речовини виділяються при виробництві. 
Вибухонебезпечними визнаються підприємства і цехи, що виробля-
ють вибухонебезпечні речовини, порох і боєприпаси. До вибухоне-
безпечних належать також деякі цехи збагачувальних і брикетних 
фабрик (наприклад, цех термічного сушіння, подрібнювальний і пре-
сувальний цехи). Це може бути і хімічна лабораторія, де в результа-
ті різноманітних дослідів утворюються вибухонебезпечні речовини. 
До вибухонебезпечних підприємств належать і шахти, небезпечні 
через можливість виділеннями газу (метану) або через наявність 
вугільного, сірчаного або сульфідного пилу, це також шахти з роз-
робки вугільних пластів, схильних до раптових викидів вугілля і газу 
або ж до самозаймання копалини. 

1  Див. абз. 5 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.
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Відповідальність за ст. 273 КК України може настати при вибухах 
речовин, що зумовили визнання підприємства (цеху) вибухонебезпеч-
ним. Тому належність підприємства (цеху) до вибухонебезпечних 
визначається не характером наслідків, що настали, а категорією і кла-
сом виробництва, встановленими технологічним регламентом. З огля-
ду на це суди повинні звертати увагу на наявність у провадженнях про 
злочини, передбачені ст. 273 КК України, нормативних документів 
(наказів, положень, регламентів тощо) про віднесення підприємства 
(цеху) до певної категорії (класу) вибухонебезпечності1. Ці категорії, 
класи і подібні до них характеристики встановлюються проектними 
організаціями, міністерствами, виробничими об’єднаннями, Держгір-
промнаглядом та його територіальними органами і деякими іншими 
організаціями як для підприємства в цілому, так і для окремого його 
комплексу, а також для різноманітних основних (цех, ділянка, відді-
лення) і допоміжних (склади, лабораторії) виробничих підрозділів, 
зовнішнього обладнання, вугільних пластів та інших об’єктів промис-
ловості, сільськогосподарських та інших підприємств. 

Не можна кваліфікувати за ст. 273 КК України діяння, що викли-
кало вибух і заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого або загибель 
людей на виробництві, не віднесеному в установленому порядку до 
вибухонебезпечного. Такі дії залежно від конкретних обставин нале-
жить кваліфікувати як службову недбалість (ст. 367 КК України), 
злочини проти безпеки виробництва (статті 271, 272 КК України) або 
проти життя та здоров’я особи (статті 119, 128 КК України)2.

Для встановлення змісту порушення потрібно також звертатися 
до спеціальних правил, що передбачають дотримання заходів без-
пеки на вибухонебезпечних підприємствах (цехах) від вибухів і су-
путніх їм пожеж, отруєнь та інших тяжких наслідків (наприклад, 
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на ви-
бухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах, затвердже-
на Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 
5 червня 2001 р. № 2553. Відповідно до ст. 273 КК України як прави-

1  Див. абз. 1 п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.

2  Див. абз. 2 п. 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.

3  Офіц. вісн. України. – 2001. – № 27. – Ст. 1218.
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ла безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебез-
печних цехах слід розуміти будь-які нормативно-правові акти (за-
кони, постанови, інструкції, правила тощо), що містять відповідні 
норми. При цьому слід мати на увазі, що вони не обмежуються лише 
правилами поводження з вибуховими речовинами, за порушення яких 
передбачено кримінальну відповідальність у ст. 267 КК України. 
Правила попередження вибухів та захисту від вибухів, які діють на 
вибухонебезпечних підприємствах і в цехах, охоплюють не лише 
поведінку з вибуховими речовинами, а й вимоги до дотримання тех-
нологічної дисципліни, виконання окремих видів робіт на виробни-
цтві, де такі речовини не використовують.

Зазначені правила в технічній літературі і нормативно-технічних 
документах іменуються правилами вибухобезпечності. Відповідно до 
Держстандарту 12.1.010-76 вибухобезпечність — це «стан виробни-
чого процесу, при якому виключається можливість вибуху, або у ви-
падку його виникнення відвертається вплив на людей небезпечних 
і шкідливих факторів, що пов’язані з вибухом, і забезпечується збе- 
рігання матеріальних цінностей». Таке ж визначення вибухонебез-
печності поділяє і судова практика1. Відповідно до цього для забез-
печення вибухобезпеки необхідне дотримання, по-перше, правил, 
спрямованих на відвернення можливості вибуху, і, по-друге, правил, 
призначених для захисту людей і матеріальних об’єктів від небезпеч-
них наслідків вибуху, якщо він все ж таки трапиться.

Порушення правил, що забезпечують безпеку виробництва на ви-
бухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, може 
полягати в палінні у приміщенні вибухонебезпечного цеху, користу-
ванні відкритим вогнем у газовій (метановій) шахті, веденні робіт за 
відсутності належної вентиляції тощо. 

Порушення на вибухонебезпечному підприємстві (у цеху) інших 
правил безпеки (про охорону праці, виробництва робіт із підвищеною 
небезпекою) не містить ознак злочину, передбаченого ст. 273 КК 
України. 

Суспільно небезпечними наслідками злочину є: створення загрози 
загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяння 
шкоди здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 273 КК України); загибель людей 

1  Див. абз. 2 п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.
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або інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 273 КК України). Між порушеннями 
правил безпеки і зазначеними в ст. 273 КК України наслідками необ-
хідно встановлювати причинний зв’язок.

Значна частина вибухонебезпечних підприємств (цехів) водночас 
є і пожежонебезпечними. Порушення на таких вибухопожежонебез-
печних виробництвах встановлених законодавством вимог пожежної 
безпеки може як створити загрозу загибелі людей або настання інших 
тяжких наслідків внаслідок можливої пожежі або вибуху, так і спри-
чинити реальні наслідки. Тому порушення на вибухопожежонебезпеч-
ному підприємстві (у цеху) встановлених законодавством вимог по-
жежної безпеки, яке внаслідок умов виробництва могло викликати 
вибух чи пожежу або викликало вибух, за відсутності людських жертв, 
інших тяжких наслідків підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 273 КК Укра-
їни. Те саме діяння, якщо воно викликало вибух і (або) пожежу з на-
слідками, які не є тяжкими, кваліфікується за сукупністю ч. 1 ст. 270 
і ч. 1 ст. 273 КК України1.

Порушення на вибухонебезпечному підприємстві (у цеху)  
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно 
спричинило вибух і пожежу, що призвело до загибелі людей, майнової 
шкоди в особливо великому розмірі або інших тяжких наслідків, має 
кваліфікуватися за сукупністю ч. 2 ст. 270 та ч. 2 ст. 273 КК України2. 
Те саме діяння, якщо воно викликало лише пожежу з такими ж на-
слідками, належить кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбаче-
них ч. 2 ст. 270 і ч. 1 ст. 273 КК України 3.

Суб’єктивна сторона злочину характеризується змішаною або 
необережною формами вини. Злочин є необережним.

Суб’єкт — особа, яка зобов’язана дотримувати правил безпеки на 
вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. 
Ними можуть бути: громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності; 
службові особи (керівники підприємств, головні інженери, начальники 
цехів, їхні заступники, механіки, завідувачі вентиляцією, начальники 
ділянок, майстри та ін.), робітники та службовці вибухонебезпечних 

1  Див. абз. 2 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7. 

2  Див. абз. 3 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.

3  Див. абз. 4 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.



289

6.3. Злочини у сфері громадської безпеки виробництва

цехів і підприємств. Сторонні для цих виробництв особи, які перебува-
ли з дозволу (правомірно) відповідних службових осіб на таких підпри-
ємствах (практиканти, працівники інших установ та організацій, екс-
курсанти тощо), внаслідок реальної можливості усвідомлювати 
особливу небезпечність таких виробництв також можуть нести відпо-
відальність за ст. 273 КК України, якщо до їхнього відома у встановле-
ному порядку були доведені вимоги щодо необхідності дотримання 
правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах1. 

Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки (ст. 274 КК 
України) можуть спричинити винятково тяжкі наслідки: людські жерт-
ви, вибухи, знищення або пошкодження атомних реакторів та інших 
експлуатаційних установок, радіоактивне забруднення місцевості, 
опромінення населення. 

Виключна небезпека впливу іонізуючого випромінювання зумов-
лена тим, що цей вплив відбувається практично миттєво. Радіація по-
ширюється одночасно у всіх напрямках. Виключна небезпека поясню-
ється також руйнівним впливом іонізуючого випромінювання на 
організм, оскільки в процесі еволюції людство (на рівні індивіда) не 
набуло механізмів захисту від нього. Вплив радіації є незворотнім, 
тобто не можна повернути організм у первісний стан (до опромінення). 
Медицина на сучасному етапі не може повністю виліковувати наслідки 
впливу іонізуючого випромінювання та поновлювати втрачені функції 
організму. Крім того, в порівнянні з іншими категоріями, лікування 
опромінених хворих є більш тривалим, потребує значно більших фі-
нансових витрат (є більш дорогим), супроводжується високим виходом 
на інвалідність та високою летальністю2. Тому такого роду діяння слід 
розглядати як найнебезпечніші посягання на безпеку виробництва.

У частині 1 ст. 274 КК України передбачено відповідальність за 
по рушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки 
особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу 
загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або за подіяло 
шкоду здоров’ю потерпілого.

1  Див. п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. 
№ 7.

2  Пащенко О. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або 
радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / О. О. Пащенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х. : 
[б. в.], 2004. – С. 80, 81.
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Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є ядерна або 
радіаційна безпека виробництва (включаючи безпеку праці). Якщо 
виробничі процеси на підприємствах, установах, організаціях, в робо-
ті яких використовують ядерні або радіоактивні матеріали, виходять 
з-під контролю чи їх підконтрольність значно знижується, то внаслідок 
цього люди, які знаходяться у сфері виробництва, починають почува-
ти дискомфорт, побоюються радіоактивного опромінення1. У цьому 
плані треба погодитися з думкою В. К. Глістіна, котрий стверджує, що 
суспільне відношення завжди є системою з притаманними їй як єднос-
ті властивостями, які не зводяться до властивостей структурних еле-
ментів, що її утворюють, і будь-які зміни, котрі відбуваються в будь-
якій складовій частині, змінюють властивості усієї системи або 
руйнують її як цілісність2.

Ядерна безпека — це дотримання норм, стандартів і умов викорис-
тання ядерних матеріалів з метою забезпечення радіаційної безпеки.

Радіаційна безпека — дотримання допустимих меж радіаційного 
впливу на персонал, населення і довкілля, що встановлені нормами, 
правилами та стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.

Проте стан ядерної та радіаційної безпеки виробництва — не само-
ціль, він встановлюється для попередження загрози завдання шкоди 
іншим суспільним відносинам — життю та здоров’ю людини, влас-
ності, навколишньому природному середовищу (екологічній безпеці). 
Тобто це своєрідна штучна «оболонка», створена задля попередження 
заподіяння шкоди іншим суспільним відносинам, субстратом яких є 
безпосередні блага, інтереси чи права людини3.

Потерпілим від злочину можуть бути як працівники виробни цтва, 
на якому використовують ядерні або радіоактивні матеріали, так і сто-
ронні особи4, котрі не мають до такого виробництва відношення.

1  Борисов В. І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Криміналь-
на відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки : монографія 
/ В. І. Борисов, О. О. Пащенко. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – С. 125.

2  Глистин В. К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений 
(объект и квалификация преступлений) : учеб. пособие / В. К. Глистин. – Л. : Изд-во 
ЛГУ, 1979. – С. 86.

3  Борисов В. І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Криміналь-
на відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки : монографія 
/ В. І. Борисов, О. О. Пащенко. – Х. : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. – С. 102.

4  Див. абз. 3 п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.
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Об’єктивна сторона злочину включає: 1) суспільно небезпечне ді-
яння, що являє собою порушення правил ядерної або радіаційної без-
пеки; 2) місце вчинення зазначеного порушення — виробництво, на 
якому використовують ядерні або радіоактивні матеріали; 3) суспіль-
но небезпечні наслідки у вигляді: створення загрози загибелі людей 
або настання інших тяжких наслідків (ч. 1); завдання шкоди здоров’ю 
потерпілого (ч. 1); загибелі людей (ч. 2) або спричинення інших тяжких 
наслідків (ч. 2); 4) причинний зв’язок між порушенням вказаних пра-
вил безпеки і наслідками.

Суспільно небезпечне діяння повинно бути вчинене в певному 
місці — на виробництві, де використовують ядерні або радіоактивні 
матеріали. До виробництв, де використовуються ядерні матеріали, 
належать атомні станції, споруди і комплекси з промисловими, екс-
периментальними і дослідницькими ядерними реакторами і ядер ними 
стендами тощо. До виробництв, де містяться радіоактивні матеріали, 
належать, зокрема, сховища радіоактивних відходів. Ядерними мате-
ріалами є: уран, плутоній, торій у вигляді металу, сплаву, хімічного 
концентрату, якийсь інший матеріал, що містить зазначені речовини 
у певній концентрації. Радіоактивні матеріали — це матеріали, здатні 
до самовільного поділу, що супроводжується виділенням тепла, а та-
кож альфа-, бета- і гамма-випромінюванням. 

Основним нормативним актом, який регулює безпеку використан-
ня ядерних і радіоактивних матеріалів, у тому числі на виробництві, є 
Закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційну без-
пеку» від 8 лютого 1995 р.1

Порушеннями правил ядерної або радіаційної безпеки можуть бути: 
допуск до роботи осіб, які не мають права працювати на об’єктах 
атомної енергетики, порушення фізичного захисту атомних реакторів 
або установок, в яких використовуються радіоактивні матеріали, тощо.

Суспільно небезпечними наслідками злочину є: створення загрози 
загибелі людей або настання інших тяжких наслідків; заподіяння шко-
ди здоров’ю потерпілого (ч. 1); загибель людей або інші тяжкі наслід-
ки (ч. 2). Між порушеннями правил і вказаними наслідками необхідно 
встановлювати причинний зв’язок.

1  Див.: Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку : Закон України від 
8 лют. 1995 р. № 39/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.
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Із суб’єктивної сторони злочин, що розглядається, може мати змі-
шану або необережну форми вини. Злочин є необережним. 

Суб’єктом злочину можуть бути: громадяни — суб’єкти підпри-
ємницької діяльності, службові особи, робітники та службовці, сто-
ронні виробництву особи, які зобов’язані дотримувати на вироб ництві 
правил ядерної чи радіаційної безпеки.

Порушення правил, що стосуються безпечного викорис тання про-
мислової продукції або безпечної експлуатації бу дівель і споруд  
(ст. 275 КК України). У частині 1 цієї статті злочин описано як по-
рушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи збері-
гання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її 
використання, а також порушення під час проектування чи будівництва 
правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, осо-
бою, яка зобов’язана дотримувати таких правил, якщо це створило 
загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або запо-
діяло шкоду здоров’ю потерпілого.

У літературі зазначається, що винятково високий ступінь суспіль-
ної небезпеки посягань на безпеку життя та здоров’я споживачів 
характеризується різноманіттям злочинних наслідків1. Небезпека 
таких порушень полягає в тому, що вони можуть спричинити під час 
використання продукції небезпечні для її споживача наслідки: вибух, 
пожежу, техногенну аварію, руйнацію будинків і споруд, що супро-
воджуються нещасними випадками, знищенням майна. Нормативно-
правові акти про охорону праці, що містять спеціальні вимоги до 
виробничих будівель, споруд, устаткування, технологічних процесів, 
які уводяться в експлуатацію, повинні додержуватися на виробництві. 
У частині 2 ст. 21 Закону України «Про охорону праці» зазначається: 
«Проектування виробничих об’єктів, розроблення нових технологій, 
засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального за-
хисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо 
охорони праці. Експертиза проектів будівництва на їх відповідність 
нормативно-правовим актам з охорони праці проводиться відповід- 
но до статті 31 Закону України “Про регулювання містобудівної ді-
яльності”». Введення в експлуатацію нових і реконструйованих 

1  Агафонов А. В. Ответственность за посягательства на безопасность жизни или 
здоровья потребителей (историко-правовой анализ) : монография / А. В. Агафонов. – 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 15.
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об’єктів виробничого і соціально-культурного призначення, виготов-
лення і передання у виробництво зразків нових машин, механізмів, 
устаткування й інших засобів виробництва, впровадження нових 
технологій без дозволу відповідних органів забороняється. Тому ви-
робничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, тран-
спортні засоби, що вводяться в дію після будівництва (виготовлення) 
або реконструкції, капітального ремонту тощо, та технологічні про-
цеси повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охо-
рони праці (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про охорону праці»). Таким 
само чином захищається безпека, життя і здоров’я споживачів про-
дукції поза виробництвом — осіб, які купують індивідуальні тран-
спортні засоби, побутову техніку, мешкають у будинках або відві-
дують об’єкти соціально-культурного призначення тощо. «Вимоги 
до продукції щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, 
а також навколишнього природного середовища встановлюються 
нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламен-
тами» (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів» від 
12 травня 1991 р. в редакції від 1 грудня 2005 р.)1. Якщо буде вста-
новлено, що при дотриманні споживачем правил використання, 
збереження або транспортування продукції вона заподіює або може 
заподіяти шкоду його життю або здоров’ю, виробник зобов’язаний 
негайно припинити її виготовлення до усунення причин шкоди, 
а в необхідних випадках відкликати таку продукцію.

Основним безпосереднім об’єктом злочину є безпека використан-
ня промислової продукції та безпека експлуатації будівель і споруд. 
Так само вважає, зокрема, і В. О. Навроцький2. Водночас І. Г. Поплав-
ський визначає відповідний об’єкт як громадську безпеку у сфері 
виробництва промислової продукції та експлуатації будівель та спо-
руд3. Вважаємо, що йдеться про одне й те саме, адже аналізований 
злочин належить до групи злочинів у сфері громадської безпеки ви-
робництва.

1  Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 7. – Ст. 84.
2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 

2001 ро ку / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук та ін. ; за ред. М. І. Мельника, 
М. І. Хавронюка. – К. : Канон, 2001. – С. 713.

3  Уголовный кодекс Украины. Комментарий / А. П. Бабий, Т. А. Гончар, А. В. За-
гика и др. ; под ред. Ю. А. Кармазина, Е. Л. Стрельцова. – Харьков : Одиссей, 2001. – 
С. 571, 572.
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Розглядуване діяння є окремим видом злочинного порушення прав 
споживачів, яке вчиняється, зокрема, під час надання послуг з розроб-
лення, конструювання, виготовлення, зберігання промислової про-
дукції, а також проектування чи будівництва будівель і споруд1.

Потерпілими від злочину є споживачі промислової продукції: ті, 
хто працює на цьому або інших виробництвах; користуються нею 
в побуті; а також особи, які працюють, проживають або іншим чином 
використовують будівлі і споруди. 

Об’єктивна сторона злочину включає: 1) суспільно небезпечне 
діяння, що являє собою порушення шляхом дії чи бездіяльності пра-
вил, які стосуються безпечного використання промислової продукції 
або безпечної експлуатації будівель і споруд; 2) суспільно небезпеч-
ні наслідки у вигляді створення загрози загибелі людей чи настання 
інших тяжких наслідків (ч. 1 ст. 275 КК України); заподіяння шкоди 
здоров’ю потерпілого (ч. 1 ст. 275 КК України); загибелі людей (ч. 2 
ст. 275 КК України); настання інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 275 
КК України); 3) причинний зв’язок між порушенням вказаних правил 
і наслідками.

До правил, що стосуються безпечного використання промислової 
продукції, а також безпечної експлуатації будівель і споруд, за пору-
шення яких передбачено кримінальну відповідальність за ст. 275 КК 
України, належать стандарти (державні, галузеві, окремих підпри-
ємств), будівельні норми і правила, окремі рішення компетентних 
органів про заборону використання певних матеріалів, сировини, на-
півфабрикатів, акти, в яких установлено гранично допустимі концен-
трації шкідливих речовин у готовій продукції, приписи державних 
інспекторів наглядових органів тощо2.

Суспільно небезпечне діяння являє собою порушення правил, що 
убезпечують використання промислової продукції, при розробленні 
або конструюванні такої продукції (наприклад, серйозні прорахунки 
при розробці ракет-носіїв, авіаційних двигунів, турбін та ін.), або у про-
цесі її виготовлення чи зберігання. Так, при виготовленні продукції 
може бути використано недоброякісні матеріали, а при її зберіганні 

1  Хавронюк М. І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-право-
ве забезпечення : монографія / М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2011. – С. 80, 82.

2  Див. п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. 
№ 7.
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порушено, наприклад, вимоги температурних режимів або вологості 
сховищ. Крім того, з об’єктивної сторони злочин може полягати в по-
рушенні правил безпеки при проектуванні або зведенні будівель і спо-
руд (наприклад, помилки, допущені при проектуванні або деконструк-
тивні відхилення від встановлених технологій будівництва мостів, 
висотних споруд, складних перекриттів, виступаючих елементів бу-
динків тощо).

Заподіяння шкоди в процесі створення промислової продукції вна-
слідок порушення правил охорони праці ст. 275 КК України не охоп
люється. За наявності відповідних підстав такі дії слід кваліфікувати 
за ст. 271 КК України1. Не охоплюються злочином, передбаченим 
ст. 275 КК України, також діяння, вчинені в ході утилізації продукції, 
ремонту, демонтажу або при переміщенні будівель і споруд2.

Суспільно небезпечними наслідками злочину є: створення загрози 
загибелі людей або настання інших тяжких наслідків; заподіяння шко-
ди здоров’ю потерпілого (ч. 1); загибель людей або інші тяжкі наслід-
ки (ч. 2). Між порушеннями правил і вказаними наслідками має бути 
встановлено причинний зв’язок. 

Із суб’єктивної сторони злочин, що розглядається, може мати змі-
шану або необережну форми вини. Злочин є необережним. 

Суб’єктом злочину можуть бути: громадяни — суб’єкти підпри
ємницької діяльності, а також службові особи, конструктори, проек-
тувальники, працівники промислового або будівельного виробництв, 
які зобов’язані дотримувати правил, що стосуються безпечного ви-
користання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель 
і споруд.

Злочин, передбачений ст. 275 КК України, слід відмежовувати 
від злочину, передбаченого ст. 227 КК України — «Умисне введення 
в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної про-
дукції», якщо такі дії вчинені у великих розмірах (коли вартість такої 
продукції перевищує 500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян). Предметом злочину, передбаченого ст. 275 КК України, 
також може бути недоброякісна промислова продукція, що не відпо-

1  Див. абз. 1 п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.

2  Див. абз. 3 п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 
2009 р. № 7.
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відає вимогам якості, які убезпечують її використання, тобто у цій 
частині предмет такий самий як і для злочину, передбаченого ст. 227 
КК України. Однак для застосування ст. 275 КК України необхідно, 
щоб при використанні такої продукції (товару) була створена реаль-
на загроза загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або 
заподіяна шкода здоров’ю потерпілого. Ще більш небезпечні наслід-
ки передбачені у ч. 2 ст. 275 КК України: загибель людей або інші 
тяжкі наслідки. У таких випадках особа, яка при розробленні, кон-
струюванні, виготовленні або зберіганні продукції припустилася 
порушення правил, що стосуються безпечного її використання, несе 
відповідальність за ч. 1 або ч. 2 ст. 275 КК України. За відсутності 
перелічених вище наслідків дії особи необхідно кваліфікувати за 
ст. 227 КК України за умови, що вони були вчинені умисно та у ве-
ликих розмірах. На відміну від ст. 227 КК України за ст. 275 КК 
України ставлення винної особи до порушень зазначених правил 
може бути як умисним, так і необережним, а до наслідків — лише 
необережним.

Таким чином, дослідження норм розд. Х Особливої частини КК 
України «Злочини проти безпеки виробництва» дозволяє констату-
вати дотримання законодавцем у переважній більшості критеріїв 
оцінки законодавства про кримінальну відповідальність: політико-
державного, політико-соціального, соціально-правового, соціально-
економічного, техніко-юридичного.

6.4.  Питання застосування штрафу 
та виправних робіт за злочини 
проти безпеки виробництва

Покарання визнають особливою формою державного примусу, 
що застосовується уповноваженими органами від імені держави за 
вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину. Воно 
полягає в тому, що засуджений зазнає певних особистих втрат, тоб-
то передбачених кримінальним, кримінальним процесуальним, кри-
мінально-виконавчим законодавством обмежень прав та свобод 
особи, і має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, 
а також запобігання вчиненню нових злочинів як ним, так і іншими 
особами, тягне судимість. Відправну роль в обранні кримінального 
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покарання відіграють санкції норм законів про кримінальну відпо-
відальність. У них законодавець не тільки закріплює міру державно-
го примусу, що може бути застосована до особи, яка буде визнана 
винною у вчиненні злочину, але й узагальнено відображає характер 
і ступінь суспільної небезпечності забороненого діяння, визначеного 
у диспозиції відповідної норми Кримінального кодексу України. Саме 
суспільна небезпечність як провідна ознака певного виду злочину 
виступає підґрунтям для визначення видів покарань та їх розмірів 
у санкції норми закону про кримінальну відповідальність.

Дослідженню виправних робіт чи штрафу як видів покарань при-
свячено роботи Н. О. Гуторової, Т. А. Денисової, О. О. Книженко, 
В. П. Козирєвої, В. Т. Маляренка, Н. А. Орловської, Ю. А. Понома-
ренка, В. О. Попраса, Д. В. Соларьової, В. М. Трубникова, В. І. Тю-
тюгіна, Ю. В. Філея, О. І. Шинальського, Ю. В. Шинкарьова та інших 
науковців.

Застосування кримінального покарання, досягнення його мети має 
важливий вплив на характер та динаміку злочинності, є засобом охо-
рони правопорядку, попередження злочинних проявів1.

З погляду О. О. Книженко, кримінально-правові санкції перебу-
вають у діалектичному зв’язку, а тому є взаємообумовленими та 
взаємозалежними, оскільки, з одного боку, є формою закріплення 
кримінально-правового примусу, а з другого — кримінально-право-
ва норма, закріпивши заходи кримінально-правового характеру, 
розкриває їхній зміст. Із розвитком соціально-економічних, політич-
них формацій цілком закономірним і природним є прагнення зако-
нодавця до прийняття справедливого закону про кримінальну відпо-
відальність навзагал і справедливих санкцій зокрема2. Ю. В. Філей, 
формулюючи вимоги до санкцій, слушно зауважує, що конкретна 
кримінально-правова санкція обов’язково має бути адекватною, 
справедливою та узгоджуватися з іншими санкціями3. 

Що стосується караності злочинів проти безпеки виробництва, то 
вона визначається низкою характерних властивостей, притаманних 

1  Актуальные вопросы применения лишения свободы и дополнительных наказа-
ний / под ред. И. М. Гальперина. – М. : Всесоюз. ин-т по изучению причин и разраб. 
мер предупреждения преступности, 1979. – С. 3.

2  Книженко О. О. Теоретичні засади встановлення санкцій у кримінальному 
праві : монографія / О. О. Книженко. – Х. : Акта, 2013. – С. 335.

3  Філей Ю. Поняття кримінально-правової санкції / Ю. Філей // Вісн. прокурату-
ри. – 2003. – № 11. – С. 34.
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цим злочинам. Усі вони є злочинами з матеріальним складом, їхня 
об’єктивна сторона має повний розвиток лише за умови настання 
суспільно небезпечних наслідків, зазначених в нормах розд. Х Особ-
ливої частини КК України. Усі наслідки пов’язані або зі спричинен-
ням шкоди життю чи здоров’ю потерпілого, або зі створенням реаль-
ної загрози такого спричинення. Певні з них можуть бути виключно 
тяжкими. Разом із тим за формою винного ставлення до таких на-
слідків зазначені злочини є необережними. Їхні суб’єкти до вчинен-
ня злочину були переважно законослухняними громадянами, вчини-
ли злочин уперше, здійснювали в цілому корисну та необхідну для 
суспільства виробничу діяльність. Врахування зазначених власти-
востей дозволило визначити ще до прийняття КК України 2001 р. та 
уведення до його Особливої частини розділу «Злочини проти без-
пеки виробництва» відправні положення щодо формування санкцій 
за такі злочини:

1) санкції за вказані злочини повинні бути достатньо гнучкими, 
щоб у суду була можливість індивідуалізації покарання залежно від 
тяжкості наслідків та ознак суб’єкта; 

2) санкції необхідно ранжувати залежно від тяжкості настання мож-
ливих наслідків, що заподіюють шкоду об’єкту злочину; чим вищий 
встановлений регулятивними нормами рівень безпеки і наскільки не-
безпечнішою є очікувана шкода, тим суворішою повинна бути санкція; 

3) за діяння, криміналізація яких зумовлена застосуванням до 
суб’єкта дисциплінарної або адміністративної преюдиції, видається 
можливим застосовувати штрафи, обмеження волі та, можливо, 
арешт — залежно від режиму відбування цього покарання на момент 
винесення вироку;

4) виходячи з мети загального попередження злочинів проти без-
пеки виробництва необхідно зберегти санкції у виді позбавлення волі 
лише за випадки настання таких наслідків: людських жертв, виробни-
чих катастроф, інших подібних; 

5) з метою спеціального попередження необхідно передбачити 
факультативним додатковим покаранням позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю (окрім тих частин 
статті, де воно буде передбачене як основне покарання)1.

1  Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уго-
ловном законодательстве Украины : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Вя-
чеслав Иванович. – Харьков, 1992. – С. 353, 354.



299

6.4. Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини...

У Кримінальному кодексі України питання караності за злочини 
проти безпеки виробництва вирішено таким чином: санкції норм розд. Х 
Особливої частини містять як основні, так і додаткові покарання; за-
значені в санкціях покарання знаходяться між собою у певному 
взаємозв’язку і взаємодії та відповідають положенням ст. 51 КК Укра-
їни; санкції розташовані в порядку відповідно до ступеня їх суворості1.

Основними покараннями визначені: штраф (ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, 
ч. 1 ст. 275 КК України); виправні роботи (ч. 1 та ч. 2 ст. 271, ч. 1 
ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 та ч. 2 ст. 275 КК України); обмеження волі 
(ч. 1 та ч. 2 ст. 271, ч. 1 та ч. 2 ст. 272, ч. 1 та ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 274, 
ч. 1 та ч. 2 ст. 275 КК України); позбавлення волі (ч. 2 ст. 271, ч. 2 
ст. 272, ч. 1 та ч. 2 ст. 273, ч. 1 та ч. 2 ст. 274, ч. 2 ст. 275 КК України).

Додатковим покаранням визначено позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю. Цей вид покарання 
передбачений у всіх санкціях норм розд. Х Особливої частини КК 
України за винятком ч. 1 ст. 271. У санкціях воно вказується або як 
обов’язкове для застосування (ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 273, ч. 1 та ч. 2 
ст. 274, ч. 2 ст. 275 КК України), або як факультативне (ч. 2 ст. 271, 
ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 ст. 275 КК України).

Оскільки злочини проти безпеки виробництва за формою вини є 
необережними, суди в більшості випадків призначають засудженим 
покарання, не пов’язані з позбавленням волі, наприклад, штраф, ви-
правні роботи тощо. Призначення таких видів покарання за злочини 
проти безпеки виробництва є обґрунтованим, враховуючи форму вини, 
відсутність смертельних випадків із людьми, підпадання певної час-
тини винних осіб під дію закону про амністію2.

Штраф. Відповідно до ст. 53 КК України цей вид покарання є 
грошовим стягненням, що накладається судом у випадках і в межах, 
встановлених законом. 

З числа реально призначених покарань штраф за злочини, що роз-
глядаються, застосовується найчастіше (58 %)3. За матеріалами судової 

1  Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III : 
введ. в дію 1 верес. 2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

2  Верховний Суд України. Практика розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону праці // Юрид. 
вісн. України. – 2016. – 29 лип.–4 серп. (№ 30). – С. 6.

3  Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов’язані з пору-
шенням вимог законодавства про охорону праці / П. О. Самелюк, О. С. Іщенко // Вісн. 
Верхов. Суду України. – 2007. – № 6. – С. 23–29.
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практики, що була досліджена стосовно 185 осіб, засуджених за ст. 272 
КК України (найбільш поширений злочин проти безпеки виробництва), 
штраф призначався у 43 % випадків1.

В. П. Козирєва, досліджуючи в цілому питання застосування штра-
фу, наголошує, що розширене призначення судами штрафу заслуговує 
на схвалення, особливо коли це покарання застосовується в альтерна-
тиві позбавленню волі на певний строк2.

Практика призначення судами покарання у виді штрафу за зло-
чини проти безпеки виробництва виглядає загалом правильною. 
Проте трапляються й недоліки, з-поміж яких найбільш типовим є 
визначення у вироках грошової суми штрафу без одночасної вказів-
ки на кількість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Так, 
Маловисківським районним судом Кіровоградської області Б. та М. 
було призначено покарання у виді штрафу по 510 грн кожному3. 
В іншому випадку Алчевським міським судом Луганської області З. 
було призначено покарання у виді штрафу — 510 грн4. Такий доволі 
розповсюджений підхід не відповідає положенням як ст. 53 КК Укра-
їни, так і санкціям норм розд. Х Особливої частини КК України, 
в яких розмір штрафних стягнень визначено в неоподатковуваних 
мінімумах доходів громадян. Окрім того, зазначений підхід призво-
дить інколи й до грубих порушень закону про кримінальну відпові-
дальність щодо мінімальних обмежень, встановлених у ст. 53 КК 
України. Так, Пролетарський районний суд м. Донецька визначив 
засудженому за ст. 272 КК України штраф у розмірі 425 грн5, що 
у перерахунку складає лише 25 не оподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян, тоді як мінімальна межа для штрафа встановлена 
у 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст. 53 КК 
України). 

1  Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. Борисов, Г. С. Край-
ник. – Х. : Юрайт, 2012. – С. 258.

2  Козирєва В. П. Кримінальні покарання майнового характеру за законодавством 
України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В. П. Козирєва. – К. : Київ. нац. 
ун-т внутр. справ, 2007. – С. 13.

3  Архів Маловисківського районного суду Кіровоградської області за 2008 рік, 
справа № 1-104/2008. 

4  Архів Алчевського міського суду Луганської області за 2008 рік, справа 
№ 1-300/2008.

5  Архів Пролетарського районного суду м. Донецька за 2004 р., справа № 1-143/04. 
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Трапляються й випадки, коли суди, призначаючи штраф, навпаки, 
обмежуються вказівкою лише на кількість неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, не зазначаючи розміру штрафу у гривневому 
еквіваленті. І хоча у чинному законодавстві немає вимоги щодо необ-
хідності такого перерахунку, однак уявляється, що такий підхід до 
визначення розміру штрафу у вироку виглядає більш переконливим 
осудом з боку держави і, що головне, значно зрозумілішим для засу-
дженого. Не випадково суди нерідко вказують у вироках і на кількість 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на їх еквівалент 
у гривнях. Такий підхід визначення у судовому вироку покарання 
у виді штрафу виглядає найбільш правильним. 

Відповідно до ч. 3 ст. 53 КК України штраф може бути призначений 
судом і як основне, і як додаткове покарання за умови, коли його спе-
ціально передбачено в санкції норми Особливої частини Кодексу. 

Звернення до санкцій норм розд. Х Особливої частини КК України 
засвідчує, що жодна з них не містить вказівки на штраф як додаткове 
покарання. Слід зазначити, що на даний час і в інших розділах Особ-
ливої частини КК України штраф як додаткове покарання визначений 
лише в окремих випадках (наприклад, ч. 1 ст. 144 «Насильницьке до-
норство», ч. 2 ст. 370 «Провокація підкупу»). Тобто такий додатковий 
захід державного примусу не є типовим. Водночас актуальність роз-
ширення застосування такого виду покарання є очевидною, особливо 
за необережні злочини, коли суди при обранні засудженим покарання 
у виді обмеження або позбавлення волі, застосовують звільнення за-
суджених від покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК Укра-
їни або застосовують ст. 69 КК України і призначають більш м’яке 
покарання, або на підставі цієї ж статті не призначають обов’язкового 
додаткового покарання. 

У літературі практично ніхто не заперечує проти пропозиції щодо 
збільшення кількості санкцій, в яких штраф був би передбачений як 
додаткове покарання. Науковці, звертаючись до проблеми призначен-
ня штрафу, зазначають, що потенційні можливості штрафу як до- 
даткового покарання у КК України залишилися, на жаль, практично 
нереалізованими1. У той же час штраф є ефективним засобом попере-

1  Попрас В. О. Штраф як вид покарання за кримінальним правом України : моно-
графія / В. О. Попрас. – Х. : Право, 2009. – С. 113; Пономаренко Ю. А. Виды наказаний 
по уголовному праву Украины : монография / Ю. А. Пономаренко. – Харьков : ФИНН, 
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дження вчинення злочинів та виховання осіб, котрі вчинили злочини, 
і тому слід було б передбачити додаткове покарання у виді штрафу 
більш широко1.

Виправні роботи. Цей вид покарання зазначено у санкціях ч. 1 та 
ч. 2 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273, ч. 1 та ч. 2 ст. 275 КК України. 
Законодавець, встановлюючи строки, на які можуть бути призначені 
виправні роботи, зазначив у наведених нормах лише максимальну 
межу покарання — «до двох років». Що стосується мінімальної межі 
цього виду покарання, то суди керуються положеннями ст. 57 КК 
України, якими початковий строк визначено «від шести місяців». 
У статті 57 КК України також зазначено, що виправні роботи відбува-
ються за місцем роботи засудженого та що із суми його заробітку 
провадиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому 
вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків (ч. 1). Згідно 
з постановою Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 
№ 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» 
виправні роботи застосовуються тільки до працюючих осіб (п. 12)2.

Відрахування із заробітку засудженого є основним каральним 
елементом цього виду покарання, оскільки змінюється у несприятли-
вий бік право особи на винагороду за її працю. Тому відсутність вка-
зівки на розмір відрахувань є підставою для скасування вироку (п. 13 
постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 
№ 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання»)3. 
Окрім того, Кримінально-виконавчим кодексом України (далі — КВК 
України) передбачені для засуджених до виправних робіт додаткові 

2009. – С. 247; Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття 
рибним, звіриним або іншим добувним промислом : монографія / К. М. Оробець. – Х. : 
Право, 2014. – С. 210.

1  Пономаренко Ю. А. Виды наказаний по уголовному праву Украины : моногра-
фия / Ю. А. Пономаренко. – Х. : ФИНН, 2009. – С. 313; Гальперин И. М. Наказание: 
социальная функция, практика применения : монография / И. М. Гальперин. – М. : 
Юрид. лит., 1983. – С. 67; Маляренко В. Т. Про покарання за новим Кримінальним 
кодексом України / В. Т. Маляренко. – К. : Фонд «Прав. ініціатива», 2003. – С. 72; Со-
ларьова Д. В. Штраф як вид покарання: внесення змін до положень ст. 53 КК України 
/ Д. В. Соларьова // «De Lege Ferenda»! – Х. : Стиль-Іздат, 2015. – Вип. 1. – С. 220.

2  Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова Пле-
нуму Верхов. Суду України від 24 жовт. 2003 р. № 7 // Вісн. Верхов. Суду України. – 
2003. – № 6. – С. 14–20.

3  Там само.
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обмеження щодо трудових та інших особистих прав людини, зокрема, 
заборона на звільнення з роботи за власним бажанням без дозволу 
кримінально-виконавчої інспекції (ч. 1 ст. 42 КВК України), заборона 
на виїзд за межі України без дозволу кримінально-виконавчої інспек-
ції (ч. 4 ст. 42 КВК України) та ін.1

Так, вироком Богородчанського районного суду Івано-Франків-
ської області О. була засуджена за ч. 1 ст. 272 КК України до виправ-
них робіт строком два роки з щомісячним відрахуванням у дохід 
держави 20 % її заробітку за порушення правил безпеки під час вико-
нання робіт з підвищеною небезпекою, що заподіяло шкоду здоров’ю 
потерпілого2. В іншій справі Дзержинським районним судом Донецької 
області Г. за ч. 1 ст. 272 КК України призначено покарання у виді ви-
правних робіт — шість місяців з відрахуванням у дохід держави 10 % 
щомісячно3. 

Виправні роботи є ефективним засобом виправлення правопоруш-
ника шляхом його трудового виховання. Правильне вирішення питан-
ня про застосування виправних робіт, особливо у тих випадках, коли 
закон передбачає й інші види покарання, значною мірою залежить від 
ретельного з’ясування даних про особу підсудного (працездатність, 
ставлення до праці, сімейний стан, наявність дітей, поведінка на ро-
боті і за місцем проживання тощо)4. Виправні роботи є прийнятним 
видом покарання за злочини проти безпеки виробництва і тому, що 
виробництво продовжує функціонувати, не зупиняється через відсут-
ність належних працівників. На думку П. О. Самелюка та О. С. Іщен-
ка, які дослідили практику розгляду судами кримінальних справ про 
злочини, пов’язані з порушенням вимог законодавства про охорону 
праці, призначення засудженим за злочини проти безпеки виробництва 
виправних робіт можна визнати обґрунтованим5.

1  Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11 лип. 2004 р. 
№ 1129-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 3–4. – Ст. 21.

2  Архів Богородчанського районного суду Івано-Франківської області за 2004 р., 
справа № 1-10/2004.

3  Архів Дзержинського районного суду Донецької області за 2008 р., вирок від 
13 липня 2005 р. 

4  Маляренко В. Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України / 
В. Т. Маляренко. – К. : Фонд «Правова ініціатива», 2003. – С. 57.

5  Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов’язані з пору-
шенням вимог законодавства про охорону праці / П. О. Самелюк, О. С. Іщенко // Вісн. 
Верхов. Суду України. – 2007. – № 6. – С. 27, 28.
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На жаль, рекомендації щодо більш поширеного застосування 
виправних робіт поки що не сприймаються судами, у всякому разі 
при призначенні покарання за злочини, що розглядаються. Виправ-
ні роботи як покарання за порушення вимог правил безпеки вироб-
ництва призначаються обмежено. За показниками П. О. Самелюка 
та О. С. Іщенка та нашими розрахунками, відсоток засуджених до 
цього виду покарання складає 4,7 %1. Майже такий самий показник 
було отримано нами при дослідженні практики призначення покаран-
ня за злочини, передбачені ст. 272 КК України. Із 185 засуджених осіб 
за цією статтею покарання у виді виправних робіт було призначено 
семи особам, що склало лише 4 % (з них за ч. 1 — шести особам, за 
ч. 2 — одній особі)2. Як бачимо, виправні роботи за злочини, перед-
бачені розд. X Особливої частини КК України, призначаються досить 
рідко, що не можна визнати позитивною практикою, виходячи з їх-
ньої ефективності.

Викладене дозволяє стверджувати таке: 
– розвиваючи ідею розширення застосування штрафу за рахунок 

його призначення як додаткового покарання, вважаємо можливим за-
пропонувати внести зміни до ч. 3 ст. 53 КК України, дозволивши судам 
призначати додаткове покарання у виді штрафу і тоді, коли це не пе-
редбачено у конкретній санкції статті Особливої частини КК України, 
оскільки штраф є перспективним заходом кримінального покарання, 
досить широке використання якого на практиці буде мати також сут-
тєвий економічний ефект; 

– на наш погляд, судам слід частіше призначати покарання у виді 
виправних робіт за ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273 КК України, оскіль-
ки це відповідає суспільній небезпечності скоєних діянь та особливос-
ті суб’єктів зазначених злочинів і дозволить не переривати виробничі 
процеси (на відміну від позбавлення волі).

1  Практика розгляду судами кримінальних справ про злочини, пов’язані з пору-
шенням вимог законодавства про охорону праці / П. О. Самелюк, О. С. Іщенко // Вісн. 
Верхов. Суду України. – 2007. – № 6. – С. 28.

2  Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою : монографія / В. І. Борисов, Г. С. Край-
ник. – Х. : Юрайт, 2012. – С. 258.
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1. Вивчення розд. Х Особливої частини КК України «Злочини 
проти безпеки виробництва» дозволяє констатувати дотримання за-
конодавцем переважної більшості критеріїв оцінки законодавства 
про кримінальну відповідальність. Так, статті 271–275 КК України 
повною мірою відповідають положенням ч. 4 ст. 43 Конституції 
України, що свідчить про їхню відповідність таким критеріям, як 
політико-державний, політико-соціальний, соціально-правовий. На-
звані кримінально-правові норми також узгоджуються з положення-
ми нормативних актів інших галузей права: законами України «Про 
охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічно-
го благополуччя населення», «Про використання ядерної енергії 
і радіаційну безпеку», «Про захист прав споживачів», із Гірничим 
законом України та іншими. Це свідчення дотримання змістовно-
юридичного критерію. Під час аналізу змісту диспозицій відповідних 
статей встановлено, що їхні норми цілком адекватно відбивають 
об’єктивні закономірності соціально-економічних процесів і політи-
ко-правових інтересів. Зазначене дозволяє зробити висновок про 
дотримання соціально-економічного, соціально-правового і політико-
соціального критеріїв.

2. Поширеним є визначення у вироках грошової суми штрафу без 
одночасної вказівки на кількість неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. Такий підхід не відповідає як ст. 53 КК України, так 
і санкціям норм розд. Х Особливої частини Кодексу, в яких розмір 
штрафних стягнень визначено в неоподатковуваних мінімумах до-
ходів громадян. Окрім того, зазначений підхід призводить інколи й 
до грубих порушень закону про кримінальну відповідальність щодо 
мінімальних обмежень, встановлених у ст. 53 КК України. Така 
практика застосування покарання у виді штрафу потребує перегляду 
судовими органами.

3. Правильним слід вважати підхід, коли суди, призначаючи штраф 
за злочини проти безпеки виробництва, вказують у вироках і на кіль-
кість неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на їх еквіва-
лент у гривнях. Для закріплення такої практики вважаємо можливим 
запропонувати наступну рекомендацію: «Судам при призначенні 
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покарання у виді штрафу слід здійснювати перерахунок неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян у гривні та вказувати в обви-
нувальних вироках як на кількість неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, так і на еквівалент у гривнях».

4. Зараз відповідно до ч. 3 ст. 53 КК України штраф може бути 
призначений судом і як основне, і як додаткове покарання за умови, 
коли його спеціально передбачено в санкції норми Особливої частини 
Кодексу. Враховуючи необхідність більш широкого застосування 
штрафу як додаткового покарання, пропонуємо ч. 3 ст. 53 КК України 
сформулювати таким чином: «3. Штраф як додаткове покарання може 
бути призначено судом і тоді, коли його не передбачено в санкції 
статті (частини статті) Особливої частини цього Кодексу». 

5. Судам слід частіше призначати покарання у виді виправних 
робіт за ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 273 КК України, тому що це від-
повідає суспільній небезпечності скоєних діянь та особливості суб’єктів 
зазначених злочинів і дозволить не переривати виробничі процеси, 
залишати потрібних працівників на виробництві.
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Розділ 7
ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  
ІНТЕРЕСІВ ПРАВОСУДДЯ1

7.1. Кримінально-правове та процесуальне 
значення поняття правосуддя

За Тлумачним словником В. І. Даля «правосуддя» — це правий 
суд, справедливий вирок, рішення за законом, за совістю, правда2. 
С. І. Ожегов визначав це поняття як діяльність правових, судових 
органів3. У «Великому тлумачному словнику сучасної української 
мови» наводиться кілька значень поняття «правосуддя»: 1) суд, судо-
ва діяльність держави, юстиція; установи, які здійснюють судову ді-
яльність держави; 2) розгляд судових справ, судочинство; 3) справед-
ливий суд4. У «Юридичній енциклопедії» В. Т. Маляренко дає дещо 
звужене розуміння правосуддя — «правозастосовна діяльність суду 
з розгляду і вирішення у встановленому законом процесуальному по-
рядку віднесених до його компетенції цивільних, господарських, 
кримінальних і адміністративних справ з метою охорони прав та сво-
бод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб 
та інтересів держави»5. У такому саме значенні розглядається це по-

1  Дослідження цього питання також здійснюється із застосуванням критеріїв 
оцінювання кримінального законодавства (розд. XVIII Особливої частини КК «Зло-
чини проти правосуддя»), окреслених у розд. 1 монографії: 1) синхронізація норм 
з цього розділу з Конституцією України та з нормами інших галузей права (політико-
державний, політико-соціальний, соціально-правовий, змістовно-юридичний критерії); 
2) синхронізація з положеннями чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість 
яких надано Верховною Радою України, та іншими нормами міжнародного права (по-
літико-правовий, соціально-правовий, змістовно-юридичний критерії) та ін. 

2  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 3 / 
В. И. Даль. – М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. – С. 377–380. 

3  Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Н. Ю. Шведо-
вой. – 16-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 1984. – С. 499.

4  Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – С. 917.

5  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 
та ін. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Т. 5. – С. 50–51.
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няття у Словнику термінів з теорії держави і права — це діяльність 
державних органів — судів із розгляду та вирішення в судових засі-
даннях у встановленому законом порядку цивільних та кримінальних 
справ1. З урахуванням аналізу вказаних джерел поняття «правосуддя» 
може розглядатися з точки зору кількох розумінь. Така сама тенденція 
існує і в законодавстві України.

У статті 124 Конституції України зазначається, що правосуддя 
в Україні здійснюється виключно судами. Водночас у розд. XVIII 
Особ ливої частини КК України «Злочини проти правосуддя» бачимо 
норми, які припускають кримінально-правову охорону не лише ді-
яльності суду. Серед них можна назвати: «Завідомо незаконні затри-
мання, привід, домашній арешт або тримання під вартою» (ст. 371 КК 
Україні), «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» 
(ст. 383 КК України), «Розголошення даних оперативно-розшукової 
діяльності, досудового розслідування» (ст. 387 КК України), «Злісна 
непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань» (ст. 391 
КК України) тощо. Отже, за нормами розд. XVIII Особливої частини 
КК України охороняється діяльність не лише судових органів, а й 
органів, які сприяють здійсненню правосуддя, — досудових органів, 
органів дізнання та органів, що забезпечують виконання судових рі-
шень. В. І. Борисов зазначає, що цими відносинами охоплюється не 
лише «здійснювана суворо відповідно до закону діяльність судової 
влади, а й органів, що сприяють процесуальній діяльності з виконання 
судом функцій правосуддя (органів прокуратури, досудового слідства 
і дізнання), а також органів, що виконують винесені судами вироки, 
ухвали, постанови та інші судові рішення»2. Таким чином, в україн-
ському законодавстві можна помітити двозначність поняття право-
суддя, яке одночасно засноване на «вузькому» і «широкому» його 
розумінні. З цього приводу М. І. Бажанов, аналізуючи норми гл. VIII 
«Злочини проти правосуддя» КК УРСР 1960 р., зазначав, що зако-
нодавець, формулюючи назву глави, зовсім не прагнув до того, щоб 
відобразити в назві глави включені до неї злочини, — законодавець 
лише прагнув показати, що ним об’єднані під цією назвою всі злочини, 

1  Див.: Словарь терминов по теории государства и права : учеб. пособие / рук. 
авт. кол. Н. И. Панов. – Харьков : Основа, 1997. – С. 121.

2  Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кри-
мінальній справі / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький, О. Г. Шило. – Х. : 
Сх.-регіон. центр гуманітар.-освіт. ініціатив, 2005. – С. 117.
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які посягають на діяльність суду під час здійснення правосуддя, усіх 
органів, що сприяють шляхом судочинства здійсненню судом його 
функцій, а також органів, які забезпечують виконання рішення, ви-
роки та призначені покарання1. На наш погляд, важливо дійти виснов-
ку щодо однозначного тлумачення змісту цього терміна, що повинно 
призвести до упорядкування та систематизування понятійного апара-
ту з цієї проблеми. Вирішення вказаного завдання дозволить окресли-
ти зміст родового об’єкта злочинів проти правосуддя.

Слід зазначити, що Україна є далеко не єдиною державою, яка ви-
користовує термін «правосуддя» в назві розділу Кримінального кодек-
су, що об’єднує відповідні злочини. Серед таких держав: Австрія, 
Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Швейцарія та ін.

Деякі країни оминають у назві розділів КК термін «правосуддя». 
Так, КК Іспанії має розділ із назвою «Злочини проти судової влади» 
(кн. 2, розд. XX, який охоплює вісім глав: «Про службові злочини», 
«Про невиконання обов’язку перешкоджати вчиненню злочинів 
і обов’язку кримінального переслідування», «Про приховування», 
«Про незаконне здійснення власного права», «Про неправдиве обви-
нувачення, неправдивий донос та про симуляцію злочинів», «Про 
неправдиве свідчення», «Про обструкцію правосуддю та порушення 
професійного обов’язку», «Про порушення вироку»)2. Схожим шляхом 
пішов законодавець Італії (розд. ІІІ КК Італії «Злочини проти судової 
влади», який складається з трьох глав: «Злочини проти судової діяль-
ності», «Злочини проти авторитету судових рішень», «Самовільний 
захист приватних прав»3).

У кримінальних законах Федеративної Республіки Німеччини, 
Швеції, Голландії, Бельгії та інших держав4 не виникає проблем щодо 

1  Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Особенная. – 
Киев : Наук. думка, 1985. – С. 308–309.

2  Уголовный кодекс Испании / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. – 
М. : Зерцало, 1998. – С. 139–147.

3  Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континен-
тальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хав-
ронюк. – К., 2006. – С. 872.

4  Уголовное уложение (уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : 
текст и науч.-практ. коммент. – М. : Проспект, 2010. – С. 114–131, 136–138, 237–245; 
Уголовный кодекс Швеции / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, С. С. Беляева. – СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 2001. – С. 115–124, 142–150; Уголовный кодекс Голландии / под ред. 
Б. В. Волженкина. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 314–334; Хавронюк М. І. 
Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: по-
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тлумачення терміна «правосуддя», тому що ці кодекси взагалі не міс-
тять окремого розділу із назвою «Злочини проти правосуддя». Так, 
у Кримінальному уложенні ФРН ці норми розпорошені по багатьох 
розділах уложення (розд. VI «Вчинення опору державній владі», 
розд. VII «Злочинні діяння проти громадського порядку», розд. ІX 
«Давання неправдивих показань без складання присяги та лжеприся-
га», розд. XXX «Посадові злочини»1 тощо). Схожим чином йде дифе-
ренціація і в інших кодексах, зазначених вище. Слід наголосити на 
тому, що в цих кодексах2 виокремлюють у розділ (главу) злочини, 
пов’язані з наданням неправдивої присяги та неправдивих показань, 
що наголошує на важливості цього об’єкта злочину в системі суспіль-
них відносин цих держав.

Таким чином, аналізуючи наведені визначення, у тому числі за-
конодавчі, а також досвід багатьох держав щодо використання термі-
на «правосуддя», можна дійти висновку щодо необхідності його за-
стосування для закріплення родового об’єкта в назві розділу «Злочини 
проти правосуддя». Відповідно до такого використання цього терміна 
слід розглядати і зміст «правосуддя» як поняття, що застосовується 
в кримінальному праві.

Поняття «правосуддя», на нашу думку, в чинному законодавстві 
про кримінальну відповідальність необхідно розуміти у його «широ-
кому» тлумаченні. Зазначене поняття має охоплювати не лише діяль-
ність суду з розгляду та вирішення справ, а й діяльність органів до-
судового слідства, дізнання, а також органів виконання судових рішень. 
З точки зору кримінального права така охорона суспільних відносин 
у сфері правосуддя зумовлена їхньою важливістю, а також загальними, 
специфічними завданнями, які стоять перед цими органами. Зазначені 
завдання визначаються через Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VІІI (далі — Закон), а також про-
цесуальне законодавство України.

рівняльний аналіз, проблеми гармонізації : монографія / М. І. Хавронюк. – К., 2006. – 
С. 862–873.

1  Уголовное уложение (уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия : 
текст и науч.-практ. коммент. – М. : Проспект, 2010. – С. 114–131, 136–138, 237–245.

2  Див.: Уголовное уложение (уголовный кодекс) Федеративной Республики Гер-
мания : текст и науч.-практ. коммент. – М. : Проспект, 2010. – С. 136–138; Уголовный 
кодекс Швеции / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, С. С. Беляева. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 
2001. – С. 115–124; Уголовный кодекс Голландии / под ред. Б. В. Волженкина. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 332–334.
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Відповідно до ст. 5 зазначеного Закону «правосуддя в Україні 
здійснюється виключно судами». Крім того, згідно зі ст. 2 («Завдання 
суду») Закону суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства 
права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до 
інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, 
а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України. Таким чином, кримінально-правовий 
захист правосуддя має здійснюватись щодо всіх наявних форм судо-
чинства.

Згідно зі ст. 2 КПК УРСР 1961 р. завданнями кримінального судо-
чинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних 
осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття 
злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування 
Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до 
відповідальності і жоден невинний не був покараний. Чинний КПК 
України відмовився від використання терміна «судочинство» при 
формулюванні процесуальних завдань. Натомість наявний термін 
«провадження», що не відповідає кримінально-процесуальному зміс-
ту понять та описаних процедур. Мотивація законодавця щодо термі-
нологічної зміни понять не повною мірою зрозуміла на теоретичному 
та правозастосовному рівні. У статті 3 КПК України вказується, що 
кримінальне провадження — це досудове розслідування і судове про-
вадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаче-
ного законом України про кримінальну відповідальність. Ця норма є 
протилежною положенню, викладеному у ст. 30 КПК України, — пра-
восуддя здійснюється судом. Така протилежність проявляється через 
те, що законодавець використовує одночасно «вузьке» та «широке» 
тлумачення терміна «правосуддя», тобто наявна певна фікція. Стаття 2 
КПК України визначає завдання кримінального провадження (які під-
тверджують наявність «широкого» тлумачення правосуддя і наявність 
фікції) — це захист особи, суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повно-
го та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб 
кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий 
до відповідальності в міру своїй вини, жоден невинуватий не був об-
винувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрун-
тованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримі-
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нального провадження була застосована належна правова процедура. 
Виходячи з цих положень, можна зробити висновок, що представники 
судових та правоохоронних органів об’єднані у своїй діяльності єди-
ною метою, яка зумовлюється завданнями правосуддя.

Регламентація діяльності інших форм правосуддя — конституцій-
ного, цивільного, господарського, а також адміністративного має 
певну специфіку. Така відмінність у регламентації випливає із сутнос-
ті відповідних процесуальних стадій та органів, які фактично здійсню-
ють правосуддя.

Так, ст. 1 ЦПК України визначає завдання цивільного судочин-
ства — це справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і ви-
рішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтере-
сів юридичних осіб, інтересів держави. Слід також звернути увагу на 
ст. 4 ЦПК України, де суд прямо називають суб’єктом правосуддя — 
здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фі-
зичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні 
інтереси у спосіб, визначений законами України. Зробивши аналіз цих 
статей ЦПК України, можна дійти висновку, що «правосуддя» та «су-
дочинство» розглядають як тотожні поняття, а правосуддя здійснює 
лише суд, що й співвідноситься зі ст. 124 Конституції України.

Аналогічного висновку щодо тотожного співвідношення понять 
«правосуддя» та «судочинство», а також здійснення правосуддя лише 
судом можна зробити й при аналізі Кодексу адміністративного судо-
чинства України (далі — КАС України). Статтею 3 КАС України ви-
значається, що адміністративне судочинство — це діяльність адміні-
стративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ 
у порядку, встановленому цим Кодексом. Відповідно до ч. 1 ст. 4 КАС 
України правосуддя в адміністративних справах здійснюється адміні-
стративними судами.

Господарський процесуальний кодекс України (далі — ГПК Укра-
їни), на жаль, не містить окремих положень щодо визначення госпо-
дарського судочинства, а також завдань, які стоять перед господар-
ським судочинством. Однак у ст. 1 ГПК України зазначається, що 
підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому 
числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи і в установленому порядку набули 
статусу суб’єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися 
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до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю госпо-
дарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав 
і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених 
цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. 
З огляду на таке визначення, на нашу думку, можна дійти висновку, 
що господарське судочинство здійснюється також лише судами.

Щодо всіх розглянутих процесуальних норм логічним буде висно-
вок, що в цьому випадку поняття «правосуддя» та «судочинство» 
збігаються. За процесуальним законодавством України правосуддя 
здійснює лише суд, що відповідає Конституції України. Проте в чин-
ному КПК України під час окреслення завдань кримінального судо-
чинства позначено діяльність не лише суду, а й діяльність прокурора, 
слідчого та органу дізнання. Отже, за КПК України їхня діяльність 
пов’язана специфічною метою та розглядається разом. З цього, на нашу 
думку, і випливає їхня єдність під час встановлення істини у справі, 
з одного боку, а з другого — визначення обстановки, місця, часу тощо 
в статтях Особливої частини КК України «Злочини проти правосуддя» 
та відповідно родового об’єкта вказаних злочинів.

Слід окремо зазначити, що в КПК України під час окреслення зав
дань судочинства не визначається діяльність органів із виконання 
судових рішень. У статті 2 КПК України серед завдань зазначено лише, 
що кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий 
до відповідальності в міру своєї вини і жоден невинуватий не був об-
винувачений або засуджений. Отже, норми розд. XVIII КК України 
«Злочини проти правосуддя», які стосуються виконання рішення суду, 
належать до вказаного розділу лише побічно, хоча зв’язок цих суспіль-
них відносин з відносинами по здійсненню судочинства є очевидним.

Відповідно до ст. 1 КВК України завданнями кримінальнови-
конавчого законодавства України є визначення принципів виконання 
кримінальних покарань, правового статусу засуджених, гарантій 
захисту їхніх прав, законних інтересів та обов’язків; порядку засто-
сування до них заходів впливу з метою виправлення і профілактики 
асоціальної поведінки; системи органів і установ виконання покарань, 
їх функцій та порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням 
кримінальних покарань, участі громадськості в цьому процесі; а та-
кож регламентація порядку й умов виконання та відбування кримі-
нальних покарань; звільнення від відбування покарання, допомоги 
особам, звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними. Однак 
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не лише КВК України спрямований на виконання судових рішень 
в Україні — Закон України «Про виконавче провадження» від 2 черв-
ня 2016 р. № 1404-VІІI також спрямовано на здійснення відповідних 
завдань. Так, у ст. 1 Закону визначається, що виконавче проваджен-
ня як завершальна стадія судового провадження та примусове ви-
конання рішень інших органів (посадових осіб) — це сукупність дій 
органів і посадових осіб, зазначених у цьому Законі, що спрямовані 
на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових 
осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, 
визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, 
прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також 
рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому 
виконанню. Проаналізувавши нормативно-правові акти із виконання 
судових рішень, можна зробити висновок про невід’ємність норм 
КВК України, а також Закону України «Про виконавче провадження» 
від здійснення правосуддя в «широкому» розумінні, тому що саме 
діяльність відповідних органів забезпечує результат роботи усієї 
системи органів правосуддя із досягнення об’єктивної істини та за-
безпечення справедливості.

7.2.  Система злочинів проти правосуддя

У розділ XVIII Особливої частини КК України «Злочини проти 
правосуддя» включені ті злочини, які зумовлені однорідністю суспіль-
них відносин. Назва зазначеного розділу вказує на об’єкт цієї групи 
злочинів. Між тим серед науковців немає єдності щодо визначення 
родового об’єкта злочинів. Вирішення цієї проблеми пов’язано із сис-
тематизацією злочинів проти правосуддя, відмежування їх від інших 
суспільно небезпечних діянь.

Намагання науковців визначити найбільш точне формулювання 
родового об’єкта злочинів проти правосуддя призвели до групування 
позицій за критерієм близькості їхніх поглядів. Так, до однієї із груп 
слід віднести позицію Я. М. Кульберга, який під родовим об’єктом 
злочинів проти правосуддя розуміє «інтереси правосуддя»1. Проте 

1  Кульберг Я. М. Преступления против правосудия / Я. М. Кульберг. – М. : Гос-
юриздат, 1962. – С. 18–19.
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Ш. С. Рашковська визначає родовий об’єкт цих злочинів дещо по-
іншому — суспільні відносини, що забезпечують інтереси правосуддя1.

Іншої думки дотримуються І. С. Власов та І. М. Тяжкова, які вва-
жають, що визначення цього поняття має бути іншим та розуміють 
його як діяльність стосовно здійснення завдань правосуддя уповно-
важеними на це органами2. О. І. Чучаєв зазначає, що до сфери кримі-
нально-правової охорони потрапляють не всі суспільні відносини, що 
виникають у процесі функціонування суду, а також органів дізнання 
та досудового слідства, прокуратури, органів та установ, що виконують 
вироки та рішення, а тільки ті, які виникають під час здійснення цими 
органами специфічних завдань правосуддя3. Втім деякі автори заува-
жують, що коли йдеться про правосуддя як об’єкт кримінально-право-
вого захисту, тоді це поняття охоплює відносини, що виникають не 
лише під час розгляду та вирішення адміністративних, цивільних, 
арбітражних та кримінальних справ, а й під час здійснення функції 
судового контролю, у тому числі й конституційного4.

Стосовно позиції зазначених авторів щодо звуження поняття родо-
вого об’єкта до обмеження діяльності уповноважених органів лише 
здійсненням завдань правосуддя постає питання: чи існують такі сус-
пільні відносини, які б не відповідали завданням правосуддя? Вихо-
дячи із законодавчих визначень завдань судочинства та Закону Ук раїни 
«Про судоустрій і статус суддів», що є формами здійснення право-
суддя, можна дійти висновку, що немає таких суспільних відносин 
у сфері правосуддя, які б не відповідали завданням правосуддя. Тому 
вказувати на завдання правосуддя в понятті родового об’єкта злочину 
є недоречним, оскільки не у всіх формах здійснення правосуддя (на-
приклад, господарське судочинство) взагалі визначено ці завдання 
у законодавчому порядку.

1  Рашковская Ш. С. Преступления против правосудия : учеб. пособие / Ш. С. Раш-
ковская. – М., 1978. – С. 6.

2  Власов И. С. Ответственность за преступления против правосудия / И. С. Вла-
сов, И. М. Тяжкова. – М. : Юрид. лит., 1968. – С. 27.

3  Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / [М. П. Журавлев, 
А. В. Наумов, С. И. Никулин и др.] ; под ред. А. И. Рарога. – [6-е изд., перераб. и 
доп.]. – М. : Проспект, 2010. – С. 621.

4  Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. V : Пре-
ступления против государственной власти. Преступления против военной службы. 
Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное 
право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 204; Горелик А. С. Преступленя против 
правосудия / А. С. Горелик, Л. В. Лобанова. – СПб., 2005. – С. 26.
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В. І. Борисов визначає родовий об’єкт вказаних злочинів як «сус-
пільні відносини, що забезпечують інтереси правосуддя»1. Дещо іншої 
думки дотримується В. І. Тютюгін — «суспільні відносини, що забез-
печують нормальну діяльність у сфері здійснення правосуддя»2. Схо-
жа позицію у М. М. Голоднюка — це суспільні відносини, що забез-
печують нормальне функціонування органів правосуддя3. О. О. Кваша 
при визначенні родового об’єкта акцентує увагу на суб’єктивному 
складі органів правосуддя і зазначає, що це «відносини у сфері нор-
мальної діяльності: 1) судових органів; 2) органів дізнання, досудово-
го слідства, прокуратури; 3) органів, що здійснюють виконання ухвал, 
постанов вироків, інших судових рішень і призначених покарань»4. 
Слід зазначити, що термін «нормальний» у визначеннях В. І. Тютюгі-
на, М. М. Голоднюка та О. О. Кваші5 породжує запитання. Неясність 
випливає з оціночного характеру цього терміна та відсутності в них 
змістового навантаження. Тому не випадково автори навчального по-
сібника «Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя» 
зазначають, що таке визначення є невдалим, бо допускає змішування 
родового та видових об’єктів6.

М. Й. Коржанський вважає, що «родовим об’єктом злочинів проти 
правосуддя є вся система суспільних відносин, що утворює правосуд-

1  Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кри-
мінальній справі / В. І. Борисов, Н. В. Глинська, В. С. Зеленецький, О. Г. Шило. – Х. : 
Сх.-регіон. центр гуманіт.-освіт. ініціатив, 2005. – С. 117.

2  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., 
переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2010. – С. 506.

3  Див.: Курс уголовного права : В 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисса-
рова. – М., 2002. – Т. 5. – С. 145.

4  Кваша О. О. Поняття злочинів проти правосуддя / О. О. Кваша // Правова дер-
жава : щорічник наук. пр. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-
їни, 2005. – Вип. 16. – С. 381.

5  Близькою позицією до розуміння родового об’єкта злочинів проти правосуддя 
як нормальної діяльності у сфері здійснення правосуддя є позиція М. Х. Хабібулліна, 
який вважає даним об’єктом правильну діяльність органів правосуддя. Саме тому 
аргументи, які наводяться до позиції В. І. Тютюгіна, М. М. Голоднюка, О. О. Кваші, 
також слід відносити до думки М. Х. Хабібулліна (див.: Хабибуллин М. Х. Ответствен-
ность за заведомо ложный донос и заведомо ложное показание по советскому уголов-
ному праву / М. Х. Хабибуллин. – Казань : Изд-во КГУ, 1975. – С. 10).

6  Уголовная ответственность за преступления против правосудия / под ред. 
А. В. Галаховой. – М., 2003. – С. 14.
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дя в державі»1. На нашу думку, географічне відсилання суспільних 
відносин до рівня «держави» дещо звужує територіальний принцип дії 
закону про кримінальну відповідальність. Так, у ч. 1 ст. 7 КК України 
зазначається, що громадяни України та особи без громадянства, що 
постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, 
підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше 
не передбачено міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття 8 КК 
України визначає, що іноземці або особи без громадянства, що не  
проживають постійно в Україні, які вчинили злочин за її межами,  
підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, 
передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили пе-
редбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав 
і свобод громадян України або інтересів України. Таким чином, зву-
ження територіального принципу дії кримінального закону про кри-
мінальну відповідальність через розкриття родового об’єкта злочинів 
проти правосуддя є необґрунтованим.

Дискусія щодо найбільш точного визначення родового об’єкта зло-
чинів проти правосуддя триває. Слід констатувати, що злочини проти 
правосуддя можуть посягнути на будь-яку частину суспільних відно-
сини у сфері правосуддя. Це положення підтверджується кількістю 
злочинів, які утворюють систему у розд. XVIII Особливої частини КК 
«Злочини проти правосуддя» — від початку роботи органів дізнання 
до виконання судових рішень. Таким чином, частково необхідно по-
годитися з думкою В. І. Тютюгіна (родовий об’єкт — «суспільні від-
носини, що забезпечують нормальну діяльність у сфері здійснення 
правосуддя»), який найбільш вдало визначив родовий об’єкт злочинів 
проти правосуддя. Виходячи із такого підходу видається можливим 
визначити родовий об’єкт злочинів проти правосуддя як суспільні від-
носини у сфері забезпечення здійснення правосуддя. При такому фор-
мулюванні термін «забезпечення» вказує на регулятивну та охоронну 
функцію права, а «здійснення» відображає певну динаміку діяльності 
судових органів та органів, які сприяють правосуддю. 

Видається, що словосполучення «у сфері» у назві самого розділу 
буде більш переконливим, ніж те, що використовують зараз. Така по-

1  Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – 
Вид. 3-тє, допов. та переробл. – К. : Атіка, 2007. – С. 550.
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зиція пов’язується з теорією суспільних відносин об’єкта злочину, 
а також самим їхнім визначенням. Суспільні відносини виникають між 
соціальними спільностями, групами, колективами людей та усередині 
них у процесі спільної діяльності1. Слід погодитись із А. П. Закалюком, 
що вчиненню злочинів надається соціальна ознака2. Отже, нелогічним 
є бажання вказувати на об’єкт злочину, протиставляючи злочинність 
іншим суспільним відносинам. Крім того, термін «у сфері» вже відо-
мий законодавцю України, оскільки в назвах розділів Особливої час-
тини КК його вживають шість разів.

Таким чином, родовим об’єктом цієї групи злочинів виступають 
суспільні відносини у сфері забезпечення здійснення правосуддя. Таке 
визначення родового об’єкта доцільно відобразити й у назві відповід-
ного розділу Особливої частини КК «Злочини у сфері забезпечення 
здійснення правосуддя».

Деякі науковці вважають за необхідне виокремлювати в структурі 
родового об’єкта злочинів видовий об’єкт. Точне визначення видових 
об’єктів у структурі родового об’єкта злочинів проти правосуддя до-
зволить класифікувати та систематизувати цю групу злочинів. На 
думку Є. О. Фролова, видовий об’єкт має відображати один й той са-
мий інтерес учасників цих відносин або виражати деякі тісно пов’язані 
інтереси одного й того ж об’єкта3. В. Я. Тацій у свою чергу акцентує 
увагу на тому, що видовий об’єкт може існувати з метою з’ясування 
груп суспільних відносин, що входять у родовий об’єкт, та побудови 
наукової системи окремих злочинів, які посягають на один і той самий 
родовий об’єкт4.

Наука кримінального права має досить велику кількість класифі-
кацій злочинів проти правосуддя на види, в яких за основу беруть 
різноманітні критерії. Так, Я. М. Кульберг залежно від суб’єкта зло-
чину вказує на такі групи злочинів проти правосуддя: 1) злочини 

1  Краткий словарь по философии / под общ. ред. И. В. Блауберга, И. К. Пантина. – 
4-е изд. – М. : Политиздат, 1982. – С. 226.

2  Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. – 
Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Зака-
люк. – К. : Вид. Дім «ІнЮре», 2007. – С. 123.

3  Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления / 
Е. А. Фролов // Сб. науч. тр. Свердл. юрид. ин-та. – Свердловск, 1969. – Вып. 10. – 
С. 203–204.

4  Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве / 
В. Я. Таций. – Харьков : Выща шк., 1988. – С. 88.
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проти правосуддя, які вчиняються службовими особами; 2) злочини 
проти правосуддя, що вчиняються окремими особами1. Ш. С. Рашков-
ська при дослідженні злочинів проти правосуддя пропонує дещо схо-
жу класифікацію2. В. К. Глістін вважає за необхідне розширити кла-
сифікацію та пропонує додаткову групу злочинів — злочини, що 
являють собою ухилення від відбування покарання3. Слід зазначити, 
що класифікації злочинів проти правосуддя (або, як пропонують, 
«у сфері забезпечення здійснення правосуддя») отримує підтримку 
і нині. Так, К. Сич та І. Литвинов пропонують класифікувати «зло-
чини проти правосуддя за ознаками суб’єкта їх вчинення»4. Однак такі 
намагання не можна назвати досконалими, оскільки така класифікація 
є суб’єктною лише на першому етапі, де автори поділяють спеціальних 
суб’єктів на осіб, які вчиняють ці злочини з використанням службо-
вого становища, та таких осіб, які не наділені владними повноважен-
нями. Одразу слід наголосити, що при такому поділі існує певна тер-
мінологічна нечіткість, пов’язана із вживанням термінів «службові 
повноваження» та «владні повноваження». Крім того, запропонована 
класифікація має другий рівень, на якому вказується, що особи можуть 
вчинити злочини з використанням службових повноважень під час: 
здійснення правосуддя в суді особами, які приймають судові рішення 
під час судового засідання, попереднього слідства по кримінальній 
справі особами, що здійснюють досудове провадження, реалізації 
судових рішень, прийнятих під час провадження у справі особами, 
зобов’язаними забезпечити виконання судових актів. А особи, які не 
наділені владними повноваженнями, можуть вчинити злочини під час 
здійснення правосуддя в суді або попереднього слідства у криміналь-
ній справі особами, залученими до здійснення судочинства для забез-
печення інтересів доказування, реалізації судових рішень, прийнятих 
під час провадження у справі, особами до яких застосовані заходи 
процесуального примусу або виконується покарання5. Конкретизація 

1  Кульберг Я. М. Преступления против правосудия / Я. М. Кульберг. – М. : Гос-
юриздат, 1962. – С. 25–61.

2  Див.: Рашковская Ш. С. Преступления против правосудия / Ш. С. Рашковская. – 
М., 1978. – С. 15–16.

3  Курс уголовного права. Часть Особенная. – Л., 1978. – Т. 4. – С. 321–322.
4  Сыч К. Классификация преступлений против правосудия по признакам субъекта 

их совершения / К. Сыч, И. Литвинов // Уголов. право. – М., 2008. – № 1. – С. 69–71.
5  Там само. – С. 70–71.
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поділу спеціальних суб’єктів на види залежно від обстановки вчи-
нення злочину вказує, що ця класифікація заснована не лише на 
суб’єктивному, а й на об’єктивному критерії. Ми вважаємо, що ви-
користання лише суб’єктивного критерію є небажаним під час по-
будови структури злочинів проти правосуддя, тому що такий підхід 
випадає із загальної побудови системи злочинів Особливої частини 
КК України. Крім того, така побудова не спрощує структуру цих 
злочинів, а навпаки ускладнює її, не надаючи належного рівня уні-
фікації.

У класифікації І. С. Власова та І. М. Тяжкової в основу покладена 
«подібність безпосередніх об’єктів певних злочинів цієї групи, що 
виявилося в тому, що вказані об’єкти являють собою різноманітні 
форми існування однієї й тієї ж умови успішної діяльності із здійснен-
ня завдань правосуддя, які порушуються цими злочинами». Виходячи 
з цього критерію науковці будують таку систему злочинів проти пра-
восуддя: 1) злочини проти правосуддя, що перешкоджають викорис-
танню працівниками правосуддя їх прав для здійснення завдань право-
суддя, але не всупереч їм; 2) злочини проти правосуддя, що 
перешкоджають надходженню у розпорядження правосуддя доброякіс-
них та правдивих свідчень від громадян: 3) злочини проти правосуддя, 
що порушують безперешкодне отримання правосуддям свідчень про 
злочин та обставини його вчинення; 4) злочини проти правосуддя, що 
перешкоджають здійсненню державного примусу, що виражається 
у вироку або рішенні суду, в постанові суду або прокурора1. М. І. Ба-
жанов, погоджуючись з таким критерієм класифікації, виокремлює 
такі групи злочинів: 1) злочини проти правосуддя, що посягають на 
відносини, які забезпечують реалізацію конституційних принципів 
діяльності органів розслідування, прокуратури та суду; 2) злочини 
проти правосуддя, що посягають на відносини, які забезпечують отри-
мання достовірних доказів та істинних висновків у справі; 3) злочини 
проти правосуддя, які посягають на відносини, що забезпечують вчас-
не присікання та розкриття злочинів; 4) злочини проти правосуддя, які 
посягають на відносини, що забезпечують виконання вироку (рішення) 
та призначеного до відбування покарання2. Виходячи з безпосередніх 

1  Див.: Власов И. С. Ответственность за преступления против правосудия / 
И. С. Власов, И. М. Тяжкова. – М. : Юрид. лит., 1968. – С. 51–53. 

2  Див.: Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть Особен-
ная. – Киев : Наук. думка, 1985. – С. 307–332.
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об’єктів злочинів проти правосуддя, В. І. Тютюгін виокремлює п’ять 
груп злочинів: 1) злочини, які посягають на конституційні принципи 
діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду1; 
2) злочини, які посягають на життя, здоров’я, особисту безпеку, влас-
ність суддів, народних засідателів, присяжних та інших учасників 
судочинства; 3) злочини, які посягають на відносини, що забезпечують 
одержання достовірних доказів та істинних висновків у справі; 4) зло-
чини, які посягають на відносини, що забезпечують своєчасне роз-
криття та припинення злочинних посягань; 5) злочини, які посягають 
на відносини, що забезпечують належне виконання рішень, вироків, 
ухвал, постанов суду і призначеного покарання2. О. І. Чучаєв також 
підтримує зазначений критерій класифікації та пропонує свій погляд 
на систему злочинів проти правосуддя: 1) посягання на відносини із 
реалізації конституційних принципів правосуддя; 2) злочини, що по-
сягають на діяльність органів правосуддя відповідно до його цілей 
і завдань; 3) злочини, що порушують процесуальний порядок отри-
мання доказів у справі; 4) діяння, що посягають на діяльність органів 
правосуддя із своєчасного припинення та розкриття злочинів; 5) зло-
чини, що посягають на відносини з реалізації акта3. Л. В. Іногамова-
Хегай пропонує дещо іншу класифікацію: 1) злочини, що посягають 
на відносини, які забезпечують нормальне здійснення правосуддя 
судом; 2) злочини, що забезпечують нормальну діяльність органів 
прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню право-
суддя; 3) посягання на відносини, що забезпечують нормальну діяль-
ність органів по виконанню судового акта; 4) посягання на відносини, 
що забезпечують нормальну діяльність усіх органів по здійсненню 
правосуддя, або органів суду, прокуратури та попереднього слідства, 

1  На підтримку позиції щодо виокремлення злочинів, які посягають на конститу-
ційні принципи діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду, 
висловлюється В. І. Борисов (див.: Борисов В. І. Відповідність кримінального закону 
конституційним принципам здійснення правосуддя в Україні / В. І. Борисов // Питан-
ня боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 
2009. – Вип. 18. – С. 3–14).

2  Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., 
переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2010. – С. 506–507.

3  Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / [М. П. Журавлев, 
А. В. Наумов, С. И. Никулин и др.] ; под ред. А. И. Рарога. – [6-е изд., перераб. и 
доп.]. – М. : Проспект, 2010. – С. 622.
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або органів прокуратури, поперед нього розслідування та тих, що ви-
конують судові акти1.

Близьким до побудови класифікації відповідно до безпосередніх 
об’єктів, на нашу думку, є ідея Ю. І. Кулешова щодо встановлення 
такого критерію, як «структурні елементи охоронюваних суспільних 
відносин та особливості їхнього внутрішнього змісту». Однак така 
класифікація є специфічною, тому що вона має трирівневий характер 
та на першому рівні складається з двох груп: 1) злочини, що посягають 
на процесуальну та постпроцесуальну діяльність учасників відносин; 
2) злочини, що посягають на особисті блага (життя, здоров’я, честь, 
гідність, особисту безпеку) учасників процесуальних та постпроцесу-
альних відносин, а також близьких їм осіб з метою перешкоджання 
законній діяльності або з помсти за таку діяльність. У першій групі 
автор пропонує подальший поділ злочинів проти правосуддя: а) по-
рушення діяльності, пов’язаної з прийняттям процесуальних рішень; 
б) порушення діяльності, пов’язаної з отриманням об’єктивної інфор-
мації про злочини; в) порушення діяльності, пов’язаної із законним 
отриманням достовірних доказів про злочини; г) порушення діяльнос-
ті, пов’язаної з розслідуванням та розкриттям злочину; ґ) порушення 
діяльності, пов’язаної з виконанням судових актів. Причому останню 
підгрупу науковець пропонує класифікувати на ті правові норми, які 
охороняють загальні положення щодо виконання судового акта, та ті, 
що охороняють виконання судового акта в частині відбуття покарання 
у виді позбавлення свободи, арешту або виконання запобіжного за-
ходу у виді взяття під варту. Щодо другої групи, то, на думку Ю. І. Ку-
лешова, вона має складатися з таких підгруп: а) ті кримінально-право-
ві норми, які захищають життя, здоров’я та безпеку не лише учасників 
процесуальних та постпроцесуальних відносин, а й їхніх близьких; 
б) ті, які захищають честь гідність та ділову репутацію учасників про-
цесу2. На нашу думку, така трирівнева класифікація є досить громізд-
кою, а поділ злочинів проти правосуддя та родового об’єкта має умов-
ний характер.

1  Уголовное право Российской Федерации : учебник. Т. 2 : Особенная часть / под 
ред. Л. В. Иногамовой-Хегай. – М., 2002. – С. 360.

2  Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. V : Пре-
ступления против государственной власти. Преступления против военной службы. 
Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное 
право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 212–214.
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А. В. Наумов «найбільш досконалими» вважає класифікації 
О. І. Чучаєва та Л. В. Іногамової-Хегай. Але в той самий час вказує 
на деякі неточності, які існують у згаданих класифікаціях. Першо-
причину неточностей А. В. Наумов вбачає у тому, що безпосередні 
об’єкти злочинів, що розглядаються, настільки переплетені одне з од-
ним, що будь-яка класифікація за цією ознакою стає надто умовною, 
тому що багато злочинів із запропонованих угруповань заслуговують 
входження не лише у «своє», але й в інше угруповання1. Так, вчений 
серед неточностей класифікації О. І. Чучаєва вказує на неузгодженість 
першої групи (посягання на відносини із реалізації конституційних 
принципів правосуддя) та другої групи (злочини, що посягають на 
діяльність органів правосуддя відповідно до його цілей та завдань) та 
не знаходить «практичної різниці між двома зазначеними групами»2. 
На нашу думку, слід погодитися з усіма зауваженнями А. В. Наумова 
щодо побудови класифікації злочинів проти правосуддя.

Ю. І. Кулешов акцентує увагу на тому, що існують класифікації 
і за змішаним критерієм. Основою такого поділу є ідея М. Д. Шар-
городського про те, що окрім об’єкта посягання для побудови Осо-
бливої частини КК можна використовувати й інші ознаки, наприклад, 
суб’єкт злочину та інші елементи складу3. Водночас Ю. І. Кулешов 
згадує думку М. О. Гараніної4 проти використання подвійного кри-
терію, де вона зазначає, що система не може будуватися одночасно 
за кількома критеріями, тому що такі пропозиції перетворюють  
критерій систематизації норм Особливої частини з об’єктивного на 
суб’єк тивний5.

1  Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 3 : Особенная 
часть (главы XI–XXI) / А. В. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 
2008. – С. 444–445.

2  Там само. – С. 445.
3  Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. V : Пре-

ступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности  
человечества. Международное уголовное право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 
С. 210.

4  Гаранина М. А. Система преступлений против правосудия (формирование  
и развитие) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. А. Гаранина. – М., 1995. –  
С. 20, 109.

5  Див.: Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. Т. V : 
Преступления против военной службы. Преступления против мира и безопасности 
человечества. Международное уголовное право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – 
С. 210.
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Виходячи з того, що «в Особливій частині кримінальних кодексів 
усі склади злочинів розташовані в певній системі», а «в основу цієї 
класифікації покладено поділ злочинів за відмінностями в об’єкті 
посягання»1, на нашу думку, єдиним можливим критерієм класифіка-
ції на видові об’єкти, який відповідав би системі побудови Особливої 
частини КК, є критерій подібності безпосередніх об’єктів злочинів 
«у сфері здійснення правосуддя».

Відповідно до аналізу наявних класифікацій можна зробити висно-
вок, що серед злочинів «у сфері забезпечення здійснення правосуддя» 
існує група злочинів, які посягають на докази та доказову інформацію. 
Ця група злочинів у КК України та інших країн мають різний обсяг та 
відрізняється певною специфікою. Їх специфічність випливає із сут-
ності юридичного процесу, який пов’язаний із (доведенням) доказу-
ванням своєї позиції у справі. Метою цієї діяльності є встановлення 
об’єктивної істини та справедливості. Учасник судочинства (прова-
дження), який хоче добитися іншої мети, починає протидіяти її до-
сягненню, стає небезпечним для суспільства, оскільки блокує своєю 
діяльністю можливість захищати права та свободи громадян у судо-
вому порядку. Саме тому пропонуємо вважати ці злочини «стовбови-
ми» для побудови подальшої класифікації. 

У юридичній літературі достатня увага приділяється проблемі зло-
чинного впливу під час одержання доказів2. О. Я. Баєв встановлює 
класифікацію злочинів, які впливають на доказову інформацію та  
докази. Вчений виокремлює протиправні посягання на доказову ін-
формацію та докази, що вчиняються професійними учасниками кри-
мінального судочинства, і посягання на доказову інформацію, що 
вчиняються непрофесійними учасниками кримінального судочинства 
та іншими особами. Таким чином, можна зробити висновок, що ця 

1  Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву / 
А. А. Пионтковский. – М., 1961. – С. 146.

2  Див.: Баев О. Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказа-
тельства в уголовном судопроизводстве (правовые и криминалистические средства 
предупреждения, пресечения и нейтрализации последствий: проблемы и возможные 
решения) / О. Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 432 с.; Трухачев В. В. Преступное 
воздействие на доказательственную информацию: правовые и криминалистические 
средства предупреждения, выявления и нейтрализации / В. В. Трухачев. – Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 232 с.; Щур Б. В. Тактика нейтралізації протидії 
розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами : монографія / Б. В. Щур; 
за ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Гриф, 2005. – 176 с., та ін.
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класифікація засновується на суб’єктному критерії. До посягань на 
доказову інформацію, що вчиняються непрофесійними учасниками 
кримінального судочинства та іншими особами, автор включає: 
1) «спів участь після факту» як посягання на доказову інформацію; 
2) завідомо неправдивий донос про вчинення злочину; провокацію 
хабара або комерційного підкупу. Разом з тим О. Я. Баєв до «співучас-
ті після факту» як посягання на доказову інформацію включає такі 
злочинні посягання: 1) приховування злочинів та придбання чи збут 
майна, завідомо здобутого злочинним шляхом; 2) недонесення про 
злочин; 3) підкуп чи примус до давання показань або до неправильно-
го перекладу; 4) завідомо неправдиве показання, висновок експерта, 
спеціаліста або неправильний переклад; відмова свідка або потерпіло-
го від давання показань1. Таким чином, ця класифікація має кілька 
рівнів, що дозволяє назвати її завершеною та раціональною. Однак 
слід зазначити, що для кримінального права вона має дещо недоско-
налий характер, оскільки її першокритерієм є учасники (суб’єкти) 
правосуддя, що не узгоджується із системою побудови кримінального 
кодексу.

На нашу думку, справедливим буде окреслення видового об’єкта 
для злочинів, які посягають на докази як суспільні відносини стосов-
но забезпечення формування доказів або іншої інформації, що має 
оціночний характер під час здійснення правосуддя. Причому сутність 
цих суспільних відносин залежить від розуміння поняття «форму-
вання» доказів, яке у свою чергу нерозривно пов’язане із доказуван-
ням. Проблема щодо розуміння доказування в юридичній літературі 
досліджується досить давно2. Р. С. Бєлкін у Криміналістичній енци-
клопедії дає таке визначення доказування: це процес встановлення 

1  Баев О. Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства 
в уголовном судопроизводстве (правовые и криминалистические средства предупре-
ждения, пресечения и нейтрализации последствий: проблемы и возможные решения) 
/ О. Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2010. – С. 48–157.

2  Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – М. : 
Изд-во АН СССР, 1958. – С. 163; Гродзинский М. М. Государственный обвинитель 
в советском суде / М. М. Гродзинский. – М. : Юриздат, 1954. – С. 12; Ларин А. М. 
Доказывание на предварительном расследовании в советском уголовном процессе : 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ларин Александр Михайлович. – М., 1961. – С. 9; 
Белкин Р. С. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы) / Р. С. Бел-
кин, А. И. Винберг. – М. : Юрид. лит., 1969. – С. 6; Белкин Р. С. Собирание, исследо-
вание и оценка доказательств / Р. С. Белкин. – М. : Наука, 1966. – 296 с., та ін.
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об’єктивної істини по кримінальній справі, змістом якого є збирання, 
дослідження, оцінка та використання доказів. Орган дізнання, слідчий 
здійснює доказування під час провадження розслідування, учасники 
судового засідання — у судовому слідстві. З одного боку, доказуван-
ня служить встановленню фактів, обставин, їх сутності, оцінці їх 
значення для встановлення істини (пізнавальний бік доказування), 
з другого — фіксації у встановлених законом порядку та формах 
отриманих результатів для надання їм статусу судового доказу (по-
свідчувальний бік доказування)1. На нашу думку, саме процес «фор-
мування» доказів й охоплює «збирання, дослідження, оцінку та ви-
користання». 

Спеціалісти в галузі кримінального права мають різні підходи щодо 
кількості злочинів, які посягають на формування доказів або іншої 
інформації, що має оціночний характер під час здійснення правосуддя. 
Так, у класифікації за безпосереднім об’єктом І. С. Власов та І. М. Тяж-
кова вказують, що має йтися про «злочини проти правосуддя, що пере-
шкоджають надходженню у розпорядження правосуддя доброякісних 
та правдивих свідчень від громадян» (до цієї групи злочинів за КК 
України 1960 р. включалися — «Примушення давати показання» 
(ст. 175), «Завідомо неправдивий донос» (ст. 177), «Завідомо неправ-
диве показання» (ст. 178), «Розголошення даних попереднього слідства 
або дізнання» (ст.181))2. За таким самим критерієм класифікації 
О. І. Чучаєв називає цю групу «злочинами, що порушують процесу-
альний порядок отримання доказів по справі» (за КК РФ — «Примус 
до давання показань» (ст. 302), «Фальсифікація доказів» (ст. 303), 
«Провокація хабара або комерційного підкупу» (ст. 304), «Завідомо 
неправдивий донос» (ст. 306), «Завідомо неправдиве показання, ви-
сновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад» (ст. 307), 
«Відмова свідка або потерпілого від давання показань» (ст. 308), «Під-
куп або примус до давання показань або ухилення від давання показань 
чи до неправильного перекладу» (ст. 309))3. Позиція В. І. Тютюгіна 

1  Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – 2-е изд., доп. – 
М. : Мегатрон XXI, 2000. – С. 60–61.

2  Див.: Власов И. С. Ответственность за преступления против правосудия / 
И. С. Власов, И. М. Тяжкова. – М. : Юрид. лит., 1968. – С. 52. 

3  Див.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / [М. П. Жу-
равлев, А. В. Наумов, С. И. Никулин и др.] ; под ред. А. И. Рарога. – [6-е изд., перераб. 
и доп.]. – М. : Проспект, 2010. – С. 638–648.
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дещо відрізняється — це такі злочини, які посягають на відносини, що 
забезпечують одержання достовірних доказів та істинних висновків 
у справі (за чинним КК України — «Примушування давати показання 
(ст. 373), «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» 
(ст. 383), «Завідомо неправдиве показання» (ст. 384), «Відмова свідка 
від давання показань або відмова експерта чи перекладача від покла-
дених на них обов’язків» (ст. 385), «Перешкоджання з’явленню свідка, 
потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання по-
казань чи висновку» (ст. 386))1.

Окреслення видового об’єкта для цієї групи злочинів як суспільних 
відносин, що забезпечують формування доказів або іншої інформації, 
яка має оціночний характер, під час здійснення правосуддя, дозволяють 
об’єднати деяку сукупність злочинів, що відповідно посягають на за-
значений об’єкт: ст. 371 КК України «Завідомо незаконні затримання, 
привід, домашній арешт або тримання під вартою», ст. 372 КК Украї-
ни «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальнос-
ті», ст. 373 КК України «Примушування давати показання», ст. 383 КК 
України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину», 
ст. 384 «Завідомо неправдиве показання», ст. 385 «Відмова свідка від 
давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 
покладених на них обов’язків», ст. 386 КК України «Перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови 
від давання показань чи висновку», ст. 387 КК України «Розголошен-
ня даних досудового слідства або дізнання», ст. 396 КК України «При-
ховування злочину». Окремо слід звернути увагу на те, що в системі 
злочинів, які посягають на формування доказів під час здійснення 
правосуддя, не знайшло відображення таке суспільно небезпечне яви-
ще, яке в багатьох країнах світу набуло в кримінальному законі форми 
злочину як фальсифікація доказів. У Кримінальному кодексі України 
криміналізованим є лише суспільно небезпечне діяння, назване у ч. 2 
ст. 372 — притягнення завідомо невинного до кримінальної відпові-
дальності, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення 
або іншою фальсифікацією. Це означає, що особи, які здійснюють 
досудове слідство та дізнання, а також судовий розгляд, не можуть 

1  Див.: Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / [Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., 
переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2010. – С. 507.
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бути притягнуті до «спеціальної» кримінальної відповідальності за 
такий незаконний вплив на докази, як фальсифікація, до складення 
обвинувального акта або винесення вироку. Отже, необхідно запов нити 
цю законодавчу прогалину та внести відповідні зміни в розд. XVIII 
Особливої частини КК України.

Визначення видового об’єкта для цієї групи злочинів як суспільних 
відносин, що забезпечують формування доказів або іншої інформації, 
яка має оціночний характер, під час здійснення правосуддя дозволяє 
завершити класифікацію всіх злочинів у сфері забезпечення здійснен-
ня правосуддя. За критерієм подібності безпосередніх об’єктів вказа-
них злочинів можна виокремити такі видові об’єкти: 1) суспільні 
відносини, що забезпечують формування доказів або іншої інформації, 
яка має оціночний характер, під час здійснення правосуддя (статті 371, 
372, 373, 383, 384, 385, 386, 387, 396 КК України); 2) суспільні відно-
сини, що забезпечують вирішення завдань суду1 під час здійснення 
правосуддя (статті 375, 376, 376¹, 377, 378, 379, 380, 381 КК України); 
3) суспільні відносини, що забезпечують вирішення завдань, які стоять 
перед захисником2 (представником) особи під час здійснення право-
суддя (статті 374, 397, 398, 399, 400 КК України); 4) суспільні відно-
сини, що забезпечують виконання судового рішення під час здійснен-
ня правосуддя (статті 382, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 КК 
України).

7.3.  Спосіб вчинення злочинів  
проти правосуддя  
як системоутворююча ознака

«Quis? Quid? Ubi? Quibis auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?», тоб-
то «Хто? Що? Де? За чиєю допомогою? Навіщо? Яким чином? 

1  Відповідно до ст. 2 «Завдання суду» Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» від 07.07.2010 р. № 2453-VI – суд, здійснюючи правосуддя на засадах верхо-
венства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав 
і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2  Відповідно до п. 24 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI адвокатська діяльність – незалежна професійна 
діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів 
правової допомоги клієнту.
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Коли?» — це класичний перелік питань для з’ясування обставин події 
чи злочину, викладений у латинському вислові1. Саме відповіді на ці 
питання намагається отримати особа, яка опиняється у сфері право-
суддя волею долі або виконання професійних обов’язків. Здійснення 
правосуддя є пізнавальним процесом, метою якого вважають встанов-
лення об’єктивної істини і досягнення справедливості.

За даними Генеральної прокуратури України, усього було розпо-
чато кримінальних проваджень за ознаками вчинення злочинів проти 
правосуддя у 2013 р. — 9950 (вручено повідомлення про підозру 
(далі — підозра) — 4310), у 2014 р. — 8242 (підозра — 3160), у січні-
серпні 2015 р. — 6235 (підозра — 1771). Найбільш поширеним є вчи-
нення злочинів у 2013–2015 рр. відповідно: 1) ст. 382 КК України 
«Невиконання судового рішення» — 3533 (підозра — 308), 3187 (пі-
дозра — 212), 2462 (підозра — 71); 2) ст. 389 КК України «Ухилення 
від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі» — 2098 (підозра — 
1648), 1558 (підозра — 1161), 1154 (підозра — 674); 3) ст. 395 КК 
України «Порушення правил адміністративного нагляду» — 1779 
(підозра — 1463), 1460 (підозра — 1167), 890 (підозра — 647); 4) ст. 384 
КК України «Завідомо неправдиве показання» — 700 (підозра — 210), 
525 (підозра — 124), 427 (підозра — 72); 5) ст. 388 КК України «Неза-
конні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або 
яке описано чи підлягає конфіскації» — 681 (підозра — 86), 559 (пі-
дозра — 41), 566 (підозра — 10); 6) ст. 383 КК України «Завідомо 
неправдиве повідомлення про вчинення злочину» — 544 (підозра — 
209), 357 (підозра — 127), 272 (підозра — 75); 7) ст. 391 КК України 
«Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання пока-
рань» — 176 (підозра — 160), 140 (підозра — 120), 100 (підозра — 92). 
Такі дані підштовхують до висновку, що злочини проти правосуддя 
відповідно до статистичних відомостей вчиняються у більшості ви-
падків на стадії виконання судових рішень та покарань.

Діяльність учасників судочинства зумовлюється реалізацією за-
хисту (охорони) прав, свобод та законних інтересів особи. Під час 
розслідування кримінального провадження та (або) судового розгляду 
справи можуть з’явитися особи, які не зацікавлені у вирішенні завдань 
судочинства. Тому на певному етапі здійснення судочинства у зв’язку 
зі своїм процесуальним статусом або іншої особи може бути реалізо-

1  Шепитько М. В. Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах : слов.-
справ. / М. В. Шепитько. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2013. – С. 89.
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вано незаконне досягнення власних цілей через протидію органам 
правосуддя. Такими особами можуть бути обвинувачений (підозрю-
ваний), його близькі родичі, позивач, відповідач, треті особи, захисник, 
слідчий, суддя, прокурор тощо. Метою діяльності таких осіб є уне-
можливлення досягнення завдань, які стоять перед судочинством. Таку 
протиправну діяльність іменують «протидією». Г. Гросс ще у 1908 р. 
визначав різні прийоми, які використовують злочинці під час вчинен-
ня злочину, — це зміна зовнішності, неправдиві показання про звання 
та ім’я, симуляція хвороб і фізичної недуги, таємні знаки в середовищі 
злочинців1. Такі прийоми і методи із приховування злочинів викорис-
товують і нині, а наука надає визначення таким діянням із перешко-
джання правосуддю. Так, В. М. Карагодін зазначає, що протидія роз-
слідуванню — це навмисні дії (або система дій), спрямовані на 
перешкоджання виконанню завдань попереднього розслідування та 
встановленню об’єктивної істини у кримінальній справі2. Більш точно 
дає поняття протидії розслідуванню Б. В. Щур і визначає її як «діяль-
ність зацікавлених осіб, спрямована на перешкоджання розкриттю 
і розслідуванню злочинів за допомогою створення перешкод на шляху 
встановлення об’єктивної істини по кримінальній справі»3. Однак слід 
зазначити, що це визначення надане у зв’язку з протидією розсліду-
ванню, а це, у свою чергу, не може задовольнити нас у зв’язку з нашим 
дослідженням. На нашу думку, «протидію» органам правосуддя необ-
хідно розглядати дещо ширше. Це викликано тим, що протидія органам 
правосуддя (як законна, так і незаконна) вчинюється у всіх формах 
судочинства (кримінальному, адміністративному, цивільному, госпо-
дарському), а також під час виконання судових рішень та покарань. 
Таким чином, можливість вчинення протидії органам правосуддя 
певним чином може залежати від процесуального статусу учасника 
судочинства (провадження) або від стадії розслідування провадження, 
розгляду справи, виконання судового рішення або покарання. Особ-
ливістю злочинів проти правосуддя є те, що вони вчиняються тоді, 
коли наявна вказана обстановка.

1  Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики 
/ Ганс Гросс. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – С. 346–401.

2  Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследова-
нию / В. Н. Карагодин. – Свердловск, 1992. – С. 18.

3  Щур Б. В. Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених 
організованими групами : монографія / Б. В. Щур ; за ред. В. Ю. Шепітька. – Х. : Гриф, 
2005. – С. 13.
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Кримінально-правовий аналіз складів злочинів проти правосуддя 
є важливим для встановлення способів їх вчинення, оскільки це ро-
бить можливим здійснити протидію цим злочинам, дозволяє правиль-
но кваліфікувати вчинене діяння, відмежовувати один склад злочину 
від іншого, розподіляти злочини проти правосуддя на види. Спосіб 
вчинення злочину у криміналістичних цілях виявляється під час 
формування криміналістичної характеристики, методики розсліду-
вання злочинів, впливає на проведення окремих слідчих та судових 
дій, залучення судових експертів, спеціалістів, пошуку найбільш 
вдалих способів та засобів протидії злочинам проти правосуддя.

Необхідно звернути увагу на позицію М. І. Панова, який вважає, 
що «важливе значення для характеристики злочинної дії має спосіб 
вчинення злочину, який являє собою сукупність (систему) прийомів 
і методів, що використовуються при вчиненні злочину… Усі вони 
значною мірою визначають форму і зміст цієї дії, її інтенсивність та 
шкідливість»1. Також слід погодитись із М. І. Пановим, що треба 
виходити з того, що науки, які вивчають за відношенням до понять 
інших суміжних наук, мають виходити з одного, загального усім їм 
поняття способу, що розробляється наукою кримінального права2. 
При цьому потрібне уточнення, що кримінальне право не існує само 
по собі, а наповнюється життям, практикою застосування, «реаліями 
кримінального права»3, які вивчаються і мають значення перш за все 
на криміналістичному рівні. Спосіб у криміналістичному значенні є 
ширшим, ніж у кримінально-правовому, тому що характеризує не 
лише суспільно небезпечне діяння, назване у диспозиції, а й усю 
злочинну діяльність. При цьому вчинення злочину може характери-
зуватися не одним, а комплексом способів (названих або не названих 
у складі злочину).

Оскільки вивчення способів вчинення злочинів проти правосуддя 
здатне вплинути на винайдення оптимальних способів та засобів про-
тидії злочинам проти правосуддя, то формування класифікації зло-
чинів за способом вчинення цих злочинів є першочерговим. Після її 

1  Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / за ред. В. Я. Тація, 
В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид. – Х. : Право, 2015. – С. 130.

2  Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / 
Н. И. Панов. – Харьков : Изд-во при ХГУ, 1982. – С. 26.

3  Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики 
/ Ганс Гросс. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М. : ЛексЭст, 2002. – С. VI–X.
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формування можна переходити до формування криміналістичної ха-
рактеристики, а також відповідних криміналістичних методик. Цінни-
ми можуть бути і окремі рекомендації суб’єктам правозастосування 
щодо способів протидії злочинам проти правосуддя.

Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя використовують за 
необхідності при реалізації різних функцій. По-перше, спосіб вчинен-
ня злочину стає обов’язковою ознакою складу злочину і фіксується 
в диспозиції статті Особливої частини КК України після узагальнення 
правозастосувачем та законотворцем окремих прийомів та методів, які 
є характерними для вчинення цього суспільно небезпечного діяння1. 
По-друге, спосіб вчинення злочину, притаманний для вчинення різних 
суспільно небезпечних діянь, узагальнюється у законотворчих та пра-
возастосовних цілях, що робить такі прийоми та методи типовими та 
об’єднаними в один вид2. По-третє, вчинення окремих злочинів може 
виступати способом (прийомом, методом) вчинення інших суспільно 
небезпечних діянь3.

Таким чином, побудова класифікації злочинів проти правосуддя 
за способом їх вчинення є необхідною для законотворчої та право-
застосовної діяльності. При цьому слід виходити з того, що спосіб 
може бути «прямо зазначений у законі» або «однозначно випливає зі 
змісту закону»4. 

Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя може характеризува-
ти як дію (активна поведінка), так і бездіяльність (пасивна поведінка) 

1  Наприклад, «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальнос-
ті» (ч. 2 ст. 372 КК України) – діяння, поєднане зі штучним створенням доказів обви-
нувачення або іншою фальсифікацією; «Примушування давати показання» (ч. 1 ст. 373 
КК України) – вчинюється шляхом незаконних дій з боку прокурора, слідчого або 
працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність. В обох при-
кладах указується окремий прийом, метод, який дозволяє досягти злочинного резуль-
тату.

2  Наприклад, «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальнос-
ті» (ст. 372 КК України), «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 
вироку, рішення, ухвали або постанови» (ст. 375 КК України), «Завідомо неправдиве 
показання» (ст. 384 КК України) – це спосіб вчинення злочину – обман.

3  Наприклад, вчинення злочину, передбаченого ст. 384 КК України «Завідомо 
неправдиве показання», може бути способом «Постановлення суддею (суддями) за-
відомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» (ст. 375 КК України) 
або «Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності» (ст. 372 КК 
України).

4  Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / за ред. В. Я. Тація, 
В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид. – Х. : Право, 2015. – С. 150.
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особи (злочинця). Вказівка на окремий прийом, метод (або їх систему) 
вчинення злочину є типовим для характеристики дії особи (злочинця). 
Однак наявність способу при бездіяльності також не виключається. 
На нашу думку, класифікація злочинів проти правосуддя за способом 
дії може бути побудована за певними критеріями (див. табл. 1). Від-
повідно до зведеної таблиці найбільш характерними способами вчи-
нення злочинів проти правосуддя є застосування фізичного або пси-
хічного насильства, а також обману. Досить часто конструкція 
диспозиції вказує на невизначену кількість способів учинення зло-
чинів проти правосуддя. Серед обтяжуючих обставин використовують 
загальнонебезпечний спосіб вчинення злочинів проти правосуддя. 
Важливим є й встановлення інформаційного способу1 для розголо-
шення відомостей — усний, письмовий, публічний або інший, що 
випливає зі змісту окремих диспозицій. Слід вказати, що інформацій-
ний спосіб вчинення злочинів проти правосуддя може бути віднесений 
і для вчинення інших злочинів проти правосуддя — завідомо неправ-
диве повідомлення про вчинення злочину, завідомо неправдиве по-
казання, тощо. Також законодавець називає серед способів вчинення 
злочинів — підкуп та несанкціонований доступ.

Вказівка на спосіб вчинення злочинів проти правосуддя є харак-
терним для конструювання диспозиції цих статей, що робить їх вста-
новлення правозастосувачем обов’язковим. Найбільша кількість зло-
чинів проти правосуддя можуть бути вчинені за допомогою обману 
(8 складів), фізичного (7 складів) та психічного (6 складів) насильства. 
Часто конструкція складу злочину передбачає не лише альтернатив-
ність діяння, а й альтернативність способу їх вчинення, що de facto 
свідчить про ускладненість складу і можливість його розчленування 
на окремі склади. Так само ускладненість складу злочину відбиває 
різноманітність способів вчинення злочину проти правосуддя.

Важливим є звернення до класифікації злочинів проти правосуддя 
за способом їх вчинення при бездіяльності. Так, аналіз складів зло-
чинів проти правосуддя, які вчиняються через бездіяльність винного, 
дозволяє вказати на їх перелік: частини 1, 2 ст. 371 КК України «За-
відомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання 

1  Див.: Жордания И. Ш. Структура и правовое значение способа совершения 
преступления / И. Ш. Жордания. – Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1977. – С. 95–127; 
Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / Н. И. Па-
нов. – Х. : Изд-во при ХГУ, 1982. – С. 85.
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Таблиця 1
	 	 Спосіб	вчинення	злочинів	проти	правосуддя,
Спосіб	вчинен-
ня	злочинів Норми	Кримінального кодексу	України

Будь-який спосіб Ст.	374 Ст.	376 Ст.	382 Ст.	388 Ч.	1	ст.	393 Ст.	394 Ст.	396 Ст	.	397

Насильство 
фізичне

Ст. 371  
(незаконне  

обмеження волі)

Ч. 2 ст. 373  
(застосування 
насильства, 

знущання над 
особою)

Частини 2, 3 ст. 377 
(побої, легкі, 

середньої тяжкості, 
тяжкі тілесні 
ушкодження)

Ст. 379  
(вбивство,  
замах на  

вбивство)

Ст. 392  
(тероризу- 

вання, напад)

Ч. 2 ст. 398  
(легкі, серед- 
ньої тяжкості,  
тяжкі тілесні  
ушкодження)

Ст. 400  
(вбивство  
або замах  

на вбивство)

Насильство 
психічне

Ч. 1 ст. 373  
(погроза,  
шантаж)

Ч. 1 ст. 377  
(погроза  

вбивством,  
насильством, 
знищенням  

майна)

Ст. 386  
(погроза вбивстом, 

насильством, 
знищенням майна, 

розголошен- 
ням відомостей,  
що ганьблять)

Ст. 392  
(погроза 

застосування 
насильства)

Ст. 393 (погроза 
застосування 
насильства)

Ч. 1 ст. 398 
(погроза вбив-
ством, насиль-

ством, знищенням 
чи пошкодженням 

майна)

Загально- 
небез печний  

спосіб

Ч. 2 ст. 378  
(підпал, вибух, 

інший загально- 
небезпечний 

спосіб)

Ч. 2 ст. 393  
(небезпечний 

спосіб для життя 
чи здоров’я  
інших осіб)

Ч. 2 ст. 399  
(підпал, вибух, 

інший загально- 
небезпечний 

спосіб)

Обман

Ст. 371  
(завідомість, 
ігнору вання 

закон ної  
процедури)

Частини 1, 2 ст. 372 
(штучне створення 

доказів або інша 
фальсифікація)

Ч. 1 ст. 373  
(обман)

Ст. 375  
(неправо- 
судність 
рішення)

Ст. 376¹  
(неправдивість 

інформації)

Ст. 383  
(неправдивість 
повідомлення, 
штучне ство- 

рення доказів)

Ст. 384  
(неправдивість 

показання,  
звіту, висновку, 
неправильність 

перекладу, 
штучне) ство-
рення доказів 

обвинувачення 
або захисту

Ст. 393 
(обман)

Підкуп Ч. 1 ст. 373 Ч. 1 ст. 382 Ст. 386

Використання 
зброї

Ч. 2 ст. 393  
(заволодіння  
або викори- 

стання зброї)
Несанкціонований 

доступ
Ст. 376¹

Інформаційний  
з огляду на 

розголошення

Ст. 381  
(усний, письмовий, 
публічний, інший 

спосіб розго- 
лошення)

Ст. 386  
(усний, письмовий, 
публічний, інший 

спосіб розго- 
лошення)

Ст. 387  
(усний, письмовий, 
публічний, інший 

спосіб розго- 
лошення)

що	характеризує	дію	особи	(злочинця)
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Таблиця 1
	 	 Спосіб	вчинення	злочинів	проти	правосуддя,
Спосіб	вчинен-
ня	злочинів Норми	Кримінального кодексу	України

Будь-який спосіб Ст.	374 Ст.	376 Ст.	382 Ст.	388 Ч.	1	ст.	393 Ст.	394 Ст.	396 Ст	.	397

Насильство 
фізичне

Ст. 371  
(незаконне  

обмеження волі)

Ч. 2 ст. 373  
(застосування 
насильства, 

знущання над 
особою)

Частини 2, 3 ст. 377 
(побої, легкі, 

середньої тяжкості, 
тяжкі тілесні 
ушкодження)

Ст. 379  
(вбивство,  
замах на  

вбивство)

Ст. 392  
(тероризу- 

вання, напад)

Ч. 2 ст. 398  
(легкі, серед- 
ньої тяжкості,  
тяжкі тілесні  
ушкодження)

Ст. 400  
(вбивство  
або замах  

на вбивство)

Насильство 
психічне

Ч. 1 ст. 373  
(погроза,  
шантаж)

Ч. 1 ст. 377  
(погроза  

вбивством,  
насильством, 
знищенням  

майна)

Ст. 386  
(погроза вбивстом, 

насильством, 
знищенням майна, 

розголошен- 
ням відомостей,  
що ганьблять)

Ст. 392  
(погроза 

застосування 
насильства)

Ст. 393 (погроза 
застосування 
насильства)

Ч. 1 ст. 398 
(погроза вбив-
ством, насиль-

ством, знищенням 
чи пошкодженням 

майна)

Загально- 
небез печний  

спосіб

Ч. 2 ст. 378  
(підпал, вибух, 

інший загально- 
небезпечний 

спосіб)

Ч. 2 ст. 393  
(небезпечний 

спосіб для життя 
чи здоров’я  
інших осіб)

Ч. 2 ст. 399  
(підпал, вибух, 

інший загально- 
небезпечний 

спосіб)

Обман

Ст. 371  
(завідомість, 
ігнору вання 

закон ної  
процедури)

Частини 1, 2 ст. 372 
(штучне створення 

доказів або інша 
фальсифікація)

Ч. 1 ст. 373  
(обман)

Ст. 375  
(неправо- 
судність 
рішення)

Ст. 376¹  
(неправдивість 

інформації)

Ст. 383  
(неправдивість 
повідомлення, 
штучне ство- 

рення доказів)

Ст. 384  
(неправдивість 

показання,  
звіту, висновку, 
неправильність 

перекладу, 
штучне) ство-
рення доказів 

обвинувачення 
або захисту

Ст. 393 
(обман)

Підкуп Ч. 1 ст. 373 Ч. 1 ст. 382 Ст. 386

Використання 
зброї

Ч. 2 ст. 393  
(заволодіння  
або викори- 

стання зброї)
Несанкціонований 

доступ
Ст. 376¹

Інформаційний  
з огляду на 

розголошення

Ст. 381  
(усний, письмовий, 
публічний, інший 

спосіб розго- 
лошення)

Ст. 386  
(усний, письмовий, 
публічний, інший 

спосіб розго- 
лошення)

Ст. 387  
(усний, письмовий, 
публічний, інший 

спосіб розго- 
лошення)

що	характеризує	дію	особи	(злочинця)
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під вартою», ст. 374 КК України «Порушення права на захист», ст. 380 
КК України «Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист», 
ст. 382 КК України «Невиконання судового рішення», ст. 385 КК 
України «Відмова свідка від давання показань або відмова експерта 
чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків», ст. 389 
КК України «Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням 
волі», ст. 389¹ КК України «Умисне невиконання угоди про примирен-
ня або про визнання винуватості», ст. 390 КК України «Ухилення від 
відбуття покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі», 
ст. 391 КК України «Злісна непокора вимогам адміністрації установи 
покарань». Також злочини, вчинені за допомогою обману, можуть бути 
переважно вчинені через умовчання відомостей (пасивний або зміша-
ний обман). Аналізуючи способи вчинення злочинів проти правосуд-
дя при бездіяльності, можна дійти висновку про відкритий або таємний 
спосіб їх вчинення.

Надання класифікації злочинів проти правосуддя за способом їх 
вчинення у вигляді таблиці вказує на можливість побудови структу-
ри розд. XVIII КК України з огляду не лише на об’єкт посягання, а й 
з врахуванням способу, а також обстановки їх вчинення (процесу-
альних стадій). Класифікація злочинів проти правосуддя за способом 
їх вчинення дозволяє перейти до формулювання загальних, харак-
терних перш за все для обману, фізичного та психічного насильства 
підвидових методик розслідування злочинів та судового розгляду 
справи. Зрозуміло, що при побудові таких методик є необхідність 
надання рекомендацій правозастосувачам відповідно до особливостей 
складу. Так, викриття обману (активного, пасивного або змішаного) 
має певну специфіку, потребує особливої уваги слідчого, прокурора, 
захисника, судді, які здійснюють свої функції у сфері правосуддя до 
фіксації інформації, необхідна перевірка даних (об’єк тивних та 
суб’єктивних), правдивості (правильності) інформації, алібі, можли-
вої наявності обмови або самообмови, звернення правозастосувача-
ми уваги учасників судочинства на попередження про кримінальну 
відповідальність за надання неправдивої інформації та більш ретель-
не складення присяги. Застосування насильства (фізичного, психіч-
ного) має інші особливості, пов’язанні з наявністю фізичних та 
психологічних травм, жертви злочину, необхідне виявлення її зв’язку 
із сферою правосуддя, перевіркою і відкидання інших версій. Для 
насильства та обману вкрай необхідним є звернення до спеціальних 
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знань та призначення і проведення судових експертиз — техніко-
криміналістичного дослідження документів, судово-психологічної, 
судово-психіатричної, судово-медичної, трасологічної та інших. 
Таким чином, подальше дослідження способів вчинення злочинів 
проти правосуддя відповідно до їх класифікації дозволить надати 
практичні рекомендації слідчим, прокурорам, захисникам, суддям на 
підставі логічного зв’язку — від способу вчинення злочину до спо-
собу його розкриття.

7.4.  Ситуаційна зумовленість  
злочинів проти правосуддя

Науці кримінального права відомо два основних підходи до розу-
міння злочину — формальний та матеріальний. Прийнято, що фор-
мальний підхід встановлював необхідність визнання законом злочин-
ності окремих діянь. Матеріальний підхід увібрав у себе соціальну 
складову, однак частково відкинув формальну визначеність, що при-
звело до вільного тлумачення поняття злочину1. Легальне визначення 
злочину, яке міститься в КК України, відповідає формально-матері-
альному підходу до визначення злочину. Злочином є передбачене КК 
України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом злочину (ч. 1 ст. 11 КК України). Саме цьому ви-
значенню має відповідати будь-яке діяння, яке відображається в Особ-
ливій частині КК Україні. Така сама відповідність має бути встанов-
лена органами кримінальної юстиції під час здійснення оцінки 
конкретного суспільно небезпечного діяння.

Легальне визначення поняття злочину було сформульоване в ре-
зультаті історичного процесу розбудови державних та правових інсти-
тутів, органів юстиції, прийняття та скасування окремих норм, розділів 
або цілих кодексів. Змінювався також і суб’єктний склад осіб, які були 
вправі визначати, що є дозволеним і недозволеним, злочинним і не-
злочинним — від одноособового прийняття таких рішень до наявнос-
ті системи державних, громадських та міжнародних інституцій, які 

1  Див.: Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, 
В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. –  
5-те вид., переробл. і допов. – Х., 2015. – С. 69–70.
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своєю діяльністю здійснюють законотворчий та (або) інший нормо-
творчий процес.

Відповідність моменту вчинення злочину моменту дії закону про 
кримінальну відповідальність вказує на ситуаційну залежність — об-
становка вчинення злочину поєднується із обстановкою дії закону про 
кримінальну відповідальність. Обстановка — це ситуація, яка відпо-
відає конкретному просторовому закріпленню місця, часу та умов. 
Саме тому встановлення обстановки вчинення злочину є важливим 
у кожному випадку встановлення об’єктивної істини під час здійснен-
ня судочинства.

Залежність моменту дії закону про кримінальну відповідальність 
та моменту вчинення злочину проявляється не лише у формальному 
їх збігу як передумови кримінальної відповідальності суб’єкта зло-
чину. Ситуація вчинення злочину має відповідати відносному рівню 
безпечності та умовам мирного часу. Інша ситуація, коли військові дії, 
революційна обстановка, зміна політичного устрою, надзвичайні си-
туації, гуманітарні та інші катастрофи блокують застосування закону 
про кримінальну відповідальність. Саме через невідповідність реаліям 
закону про кримінальну відповідальність він втрачає чинність (по-
вністю або частково) або фактично перестає діяти (ігнорується по-
вністю або частково). У такому випадку кримінальний кодекс може 
залишитися лише декларацією, яка позбавлена механізму застосуван-
ня. Прикладом блокування дії КК України та його застосування є по-
чаток бойових дій у Донецькій та Луганській областях України 
у зв’язку із окупацією з 2014 р. Така обстановка потребує прийняття 
неординарного закону про кримінальну відповідальність та має перед-
бачати нові механізми їх застосування, які відповідають військовій 
ситуації, та вчинення злочинів у реаліях агресивних бойових дій.

Ситуаційний підхід має й інший рівень застосування у криміналь-
но-правовій матерії. Це встановлення обстановки як факультативної 
об’єктивної ознаки складу злочину, що вказує певну ситуацію, умови, 
місце і час вчинення суспільно небезпечного діяння. Обов’язковою 
ознакою складу злочину вона стає у тому разі, коли прямо називаєть-
ся у нормі або випливає з її змісту. Слід погодитись з А. О. Пінаєвим, 
що ці ознаки (обстановка, місце і час) законодавець включає 
в об’єктивну сторону складу у двох випадках: коли та чи інша ознака 
суттєво збільшує або зменшує суспільну небезпечність злочину, а та-
кож коли введення такої ознаки у склад злочину визначає індивідуаль-
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ність останнього, дозволяючи відмежовувати його від суміжних зло-
чинів1. Слід лише додати, що ці ознаки можуть служити й для від- 
межування злочинного діяння від незлочинного.

Обстановка як ознака складу злочину може мати вирішальне зна-
чення при встановленні наявності події та складу злочинів проти 
правосуддя. Аналіз диспозицій статей розд. XVIII «Злочини проти 
правосуддя» КК України передбачає встановлення окремих ознак 
складів злочинів, які в узагальненому вигляді відповідають термінам 
«оперативно-розшукова діяльність», «судочинство», «виконавче про-
вадження», «виконання покарання». У диспозиціях статей при цьому 
згадуються такі терміни: «при допиті», «провадження дізнання», «до-
судове розслідування», «суд», «здійснення виконавчого провадження» 
та інші. При цьому не важливо — чи згадуються ці терміни безпо-
середньо у диспозиції статті. Обстановка стає обов’язковою через те, 
що посягає на специфічний родовий об’єкт — суспільні відносини 
у сфері здійснення правосуддя. Важливим є також те, що часто вони 
вчиняються особою, яка є спеціальним суб’єктом — слідчим, про-
курором, суддею, потерпілим, свідком, судовим експертом та іншими 
особами, які знаходяться у сфері здійснення правосуддя. Відсутність 
певного ситуаційного відношення суб’єкта до правосуддя блокує ви-
сновок про можливе вчинення злочину проти правосуддя або навіть 
злочину взагалі.

7.5.  Кримінальна відповідальність 
за вчинення окремих злочинів  
проти правосуддя шляхом насильства

Дослідження кримінальної відповідальності за злочини проти 
правосуддя, виходячи з її підстави (ч. 1 ст. 2 КК України), має охоплю-
вати щонайменше аналіз складів зазначених злочинів (corpus delicti). 
Таке дослідження пов’язане також із проблемами покарання (poena), 
яке реалізується правозастосувачем від імені держави перш за все 
у вироку суду. Таким чином, проблеми кримінальної відповідальнос-

1  Пинаев А. А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Кн. 1 : «О пре-
ступлении» / А. А. Пинаев. – Х. : Харьков юрид., 2001. – С. 87.
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ті за вчинення окремих злочинів проти правосуддя можуть бути про-
аналізовані за класичною формулою для кримінального права, яка була 
висловлена Квінтом Горацієм Флакком — culpam poena premit comes1.

Здійснення аналізу складів злочинів проти правосуддя пов’язане 
із їхньою системою. Визнано, що злочини в Особливій частині КК 
викладені у певній послідовності, що відповідають посяганням на без-
посередній об’єкт злочину. Разом з тим певні ознаки складів злочину 
мають домінантне значення при формуванні окремих груп злочинів та 
розділу КК України. Так, дослідження злочинів проти правосуддя, 
згідно з КК України, дозволяє вказати, що такими ознаками є спосіб 
та обстановка їх вчинення. Відповідно до цього особливу увагу необ-
хідно приділити при дослідженні злочинам проти правосуддя, що 
вчиняються способами насильства та обману. Загальна обстановка при 
цьому зумовлена здійсненням правосуддям. Наявна статистична ін-
формація Генеральної прокуратури України щодо вчинення таких 
суспільно небезпечних діянь у період 2013 — серпень 2015 рр., як 
злочини проти правосуддя, вчиненні способом насильства або обману, 
мають певну динаміку (див. таблиці 2, 3). Згідно із цим особливу за-
цікавленість викликає дослідження кримінальної відповідаль- 
ності за вчинення таких злочинів: 1) «Погроза або насильство щодо 
судді, народного засідателя чи присяжного» (ст. 377 КК України), 
«Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушу-
вання їх до відмови від давання показань чи висновку» (ст. 386 КК 
України), «Погроза або насильство щодо захисника чи представника 
особи» (ст. 398 КК України); 2) «Постановлення суддею (суддями) 
завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» 
(ст. 375 КК України); «Завідомо неправдиве повідомлення про вчи-
нення злочину» (ст. 383 КК України); «Завідомо неправдиве показан-
ня» (ст. 384 КК України).

Протидія здійсненню правосуддя шляхом насильства являють со-
бою особливу суспільну небезпечність, оскільки блокують діяльність 
державних та правових інститутів щодо встановлення справедливості 
та об’єктивної істини. Поняття насильства на законодавчому та тео-
ретичному рівнях розкрито у різних дослідженнях. У Загальній та 
Особливій частинах КК України використовують терміни «насиль-
ство», «насильницький», «фізичний примус», «психічний примус»  

1  За злочином (виною) слідує покарання.
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Таблиця 2
Зареєстровано	кримінальних	проваджень	з	ознаками	складу	
злочинів	проти	правосуддя,	вчинених	шляхом	насильства	 

(за	даними	Генеральної	прокуратури	України)

Стаття	 
КК	України 2013	р. 2014	р. Січень–серпень	

2015	р.

371 3 (1 підозра) 0 1 (0)

373 0 0 0

377 14 (7) 26 (6) 23 (5)

379 1 (0) 3 (1) 1 (0)

386 63 (8) 39 (6) 42 (2)

392 0 3 (2) 11 (8)

393 53 (48) 66 (44) 38 (31)

398 15 (2) 14 (2) 18 (1)

400 1 (0) 0 1 (0)

Таблиця  3
Зареєстровано	кримінальних	проваджень	з	ознаками	складу	

злочинів	проти	правосуддя,	вчинених	шляхом	обману	 
(за	даними	Генеральної	прокуратури	України)

Стаття	КК	
України 2013	р. 2014	р. Січень–серпень	

2015	р.

371 3 (1 підозра) 0 1 (0)

372 1 (0) 1 (0) 3 (0)

373 0 0 0

375 4 (0) 4 (0) 7 (0)

3761 0 6 (0) 8 (0)

383 544 (209) 357 (127) 272 (75)

384 700 (210) 525 (124) 417 (72)

393 53 (48) 66 (44) 38 (31)
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та інші, які безпосередньо вказують на спосіб вчинення злочину шля-
хом насильства. Статтею 40 КК України непереборний фізичний або 
психічний примус визначається як обставина, що виключає злочин-
ність діяння. Однак визначення поняття «примусу» не надається.

Окрему увагу поняттю насильства приділено в постановах Пле- 
нуму Верховного Суду України. Так, у п. 3 Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканності особи» № 5 від 
30 травня 2008 р. зазначається, що фізичним насильством, передбаче-
ним диспозиціями статей 152, 153 КК України, слід вважати умисний 
негативний вплив на організм потерпілої особи або на її фізичну сво-
боду, вчинений з метою подолання чи попередження опору потерпілої 
або приведення її у безпорадний стан. Такий вплив може виражатися 
у нанесенні ударів, побоїв, заподіянні тілесних ушкоджень, здавлю-
ванні дихальних шляхів, триманні рук або ніг, обмеженні або позбав-
ленні особистої волі, уведенні в організм потерпілої особи проти її волі 
наркотичних засобів, психотропних, отруйних, сильнодіючих речовин 
тощо. Погроза застосування фізичного насильства повинна сприйма-
тися потерпілою особою як реальна, тобто у неї має скластися вражен-
ня, що в разі, якщо вона протидіятиме винній особі або не виконає її 
вимог, цю погрозу буде реалізовано.

Згідно із п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України Укра-
їни «Про судову практику у справах про злочини проти власності» 
№ 10 від 6 листопада 2009 р. під насильством, що не є небезпечним 
для життя чи здоров’я потерпілого при грабежі, слід розуміти умисне 
заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не спричинило коротко-
часного розладу здоров’я або незначної втрати працездатності, а також 
вчинення інших насильницьких дій (завдання удару, побоїв, незакон-
не позбавлення волі) за умови, що вони не були небезпечними для 
життя чи здоров’я в момент заподіяння. У пункті 9 Постанови визна-
чається небезпечне для життя чи здоров’я насильство — це умисне 
заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження, що спричи-
нило розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої 
тяжкості або тяжке тілесне ушкодження, а також інші насильницькі 
дії, які не призвели до вказаних наслідків, але були небезпечними для 
життя чи здоров’я в момент їх вчинення, у тому числі насильство, що 
призвело до втрати свідомості чи мало характер мордування, приду-
шення за шию, скидання з висоти, застосування електроструму, зброї, 
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спеціальних знарядь тощо. Також у п. 12 Постанови визначається по-
няття погрози застосування насильства при розбої — залякування 
негайним застосуванням фізичного насильства, небезпечного для 
життя і здоров’я потерпілого (погроза вбити, заподіяти тяжке або се-
редньої тяжкості тілесне ушкодження з розладом здоров’я чи незна-
чною втратою працездатності або вчинити певні дії, що у конкретній 
ситуації можуть спричинити такі наслідки), а при грабежі — насиль-
ство, що не є небезпечним для його життя чи здоров’я.

Визначення насильства, вказані у постановах Пленуму Верхов-
ного Суду України, корелюються між собою та знаходяться у певній 
термінологічній взаємозумовленості. Можна стверджувати, що за 
цими визначеннями насильство поділяється на два види: 1) фізичне 
насильство; 2) психічне насильство; 3) їх поєднання. Насильство як 
спосіб учинення злочинів проти правосуддя відрізняється від на-
сильства, що супроводжує вчинення злочинів проти власності або 
статевої свободи та статевої недоторканності своєю спрямованістю. 
Мотивація такої активної поведінки при вчиненні злочинів проти 
правосуддя пояснюється бажанням блокування процесу здійснення 
правосуддя. Насильство при цьому виступає способом протидії роз-
слідуванню, судовому розгляду, виконавчому провадженню або ви-
конанню покарань. Залежно від того, на якого учасника судочинства 
спрямоване насильство, залежить кваліфікація вчиненого суспільно 
небезпечного діяння.

Загальне ствердження визначень насильства, викладених у Поста-
нові Пленуму Верховного Суду України, вказує на можливість їх ви-
користання для розуміння насильства як способу вчинення злочинів 
проти правосуддя (див. табл. 1). Ними можна вважати вбивство та 
замах на вбивство, знущання над особою, тероризування та ін. При 
цьому вбивство та замах на вбивство мають найбільший рівень сус-
пільної небезпеки та потребують окремої кваліфікації.

Увагу привертає виокремлення законодавцем як злочину проти 
правосуддя погрози або насильства щодо судді, народного засідателя 
чи присяжного, захисника чи представника особи, свідка, потерпілого 
та експерта (статті 377, 386, 398 КК України). Активна поведінка осіб 
щодо здійснення фізичного або психічного насильства потребує вста-
новлення умислу не лише щодо вчинення самого насильства, а й 
здійснення незаконного впливу на здійснення правосуддя. Суб’єкт 
злочину загальний — фізична, осудна особа, яка досягла 14-річного 
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віку (для частин 2, 3 ст. 377, частин 2, 3 ст. 398 КК України) або 16-річ-
ного віку (для ч. 1 ст. 377, ст. 386, ч. 1 ст. 398 КК України).

Указані статті увібрали в себе такі дії, пов’язані із насильством:
1) погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням 

майна, розголошення відомостей, що ганьблять;
2) умисне заподіяння побоїв, легких або середньої тяжкості тілес-

них ушкоджень;
3) умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження.
На нашу думку, законодавець при формулюванні ч. 1 ст. 377, 

ст. 386, ч. 1 ст. 398 КК України використав погрозу як вказівку на 
психічне насильство (погроза вбивством, насильством або знищенням 
чи пошкодженням майна, розголошення відомостей, що ганьблять). 
При застосуванні погроз не йдеться про реальну шкоду. Однак сус-
пільна небезпечність цього діяння є настільки суттєвою, а можливість 
блокування здійснення правосуддя — реальною, що законодавець 
визначив цей незаконний вплив як злочин. Умисне заподіяння побоїв, 
легкого, середньої тяжкості, тяжкого тілесного ушкодження відрізня-
ється суспільною небезпечністю. Підвищений рівень суспільної не-
безпечності цих злочинів виявляється через підвищену міру і строк 
покарання, встановлені у санкції: максимальний строк покарання — 
позбавлення волі до 12 років.

Державний захист та кримінальна відповідальність за погрозу 
вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна, 
а також нанесення тілесних ушкоджень поширюється не лише на 
учасників судочинства — суддю, народних засідателів, присяжних, 
захисника, представника особи, а й на їхніх близьких родичів. Необ-
хідним для правильної кваліфікації цих злочинів є встановлення 
зв’язку насильства із діяльністю названих потерпілих осіб, пов’язаною 
із здійсненням правосуддя.

7.6.  Кримінальна відповідальність 
за вчинення окремих злочинів проти 
правосуддя шляхом обману

Механізм трансформування дійсної інформації, що матеріалізуєть-
ся у вигляді документованих носіїв (протоколів, носіїв аудіо-, відео-
запису тощо), у неправдиву вказує на спосіб учинення цього злочину. 
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Спосіб учинення вказаних діянь становить сукупність (систему) при-
йомів і методів, використовуваних при вчиненні злочину1. М. І. Панов 
зазначає, що спосіб учинення злочину є обов’язковою ознакою для 
складу злочину не лише у випадках, коли він прямо вказаний у законі, 
але й тоді, коли він однозначно випливає з нього2. Ученим також спра-
ведливо порушено проблему співвідношення обману із суспільно 
небезпечною дією (бездіяльністю): «як правило він (обман) внутрішньо 
притаманний дії, утворює її зміст, свідчить про своєрідність її вико-
нання. Це має місце при завідомо неправдивому доносі, завідомо не-
правдивому показанні»3 тощо. Крім того, автор пояснює, що існує й 
інший варіант співвідношення обману із суспільно небезпечною 
дією — «обман може бути й окремою дією, наприклад, при ухиленні 
від чергового призову на дійсну військову службу, шахрайстві, запо-
діянні майнової шкоди шляхом обману або внаслідок зловживання 
довірою та ін. Проте і тут обман виступає не чимось самостійним, 
відокремленим від дії, яка утворює об’єктивну сторону злочину, а є 
однією з найважливіших ознак, що характеризують своєрідність її 
виконання»4.

Розкриваючи зміст вказаних у статтях 375, 383, 384 КК України 
діянь та способу їх учинення як обман, звернімо увагу на те, що за-
конодавцем установлено кримінальну відповідальність лише за не-
правдиву (неправильну) інформацію, яку надають відповідні суб’єкти. 
У статті 375 КК України використовується термін «неправосудність», 
який характеризується неправдивістю, невідповідністю дійсності, 
неправильністю, незаконністю та несправедливістю рішення суду. 
Тому саме від змісту поняття «неправда» залежить сутність діяння, 
яке визначається як злочин. Неправда безпосередньо залежна від 
феномену обману. Дослідження обману в кримінальному праві на-
лежить до розряду дискусійних та таких, що потребують подальшо-
го поглибленого вивчення. Незважаючи на спроби окремих вчених-

1  Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / [Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – [4-те вид., 
переробл. і допов.]. – Х. : Право, 2010. – С. 117., та ін.

2  Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность / 
Н. И. Панов. – Харьков : Вища шк., 1982. – С. 90.

3  Панов М. Кримінально-правова характеристика обману як способу вчинення 
злочину / М. Панов // Рад. право. – 1984. – № 3. – С. 62.

4  Там само.
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криміналістів1 інтерпретувати сутність обману, класифікувати його 
види, форми, визначити його місце у складі злочину, низка важливих 
питань залишається невирішеною. А. Р. Лурія з цього приводу писав, 
що людина, яка бреше, вдається завжди до певних законів мислення, 
до певних форм логіки. Розкрити їх — означало б зробити серйозний 
крок на шляху до вміння відрізняти правдиві вислови від неправди-
вих, а це надало б нові прекрасні прийоми у слідчій справі2.

У юридичній літературі відсутня єдність щодо розуміння терміна 
«обман», неоднозначний також і підхід законодавця до цієї категорії. 
В Особливій частині КК України «обман» вказується прямо у дис-
позиціях окремих статей (наприклад, ст. 190 «Шахрайство», або може 
матися на увазі в них через специфічні терміни, приміром: ст. 205 
«Фіктивне підприємництво», ст. 158 «Фальсифікація виборчих до-
кументів», ст. 259 «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу 
безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» 
(ст. 259 КК), ст. 383 «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинен-
ня злочину» та ін. Окремо необхідно звернути увагу на злочин, перед-
бачений ст. 384 КК України, «Завідомо неправдиве показання». Ви-
користання усіх вказаних термінів у чинному законодавстві вважаємо 
можливим. Такий умовивід зумовлюється тим, що зміст зазначених 
термінів не ідентичний: в одних випадках вказується процес пере-
кручування істини, в інших — результат (наслідок вчиненого діяння 
обманним способом). Проте, на нашу думку, існує необхідність 
в уточненні таких термінів та виявленні критеріїв їх застосування, що 
виходило б із сутності цих злочинів.

У цьому плані важливе значення отримує семантичний аналіз 
терміна «обман». У «Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови» зазначається, що обман — це: «1. Неправдиві слова, 

1  Сабитов Р. А. Обман как способ совершения преступления : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Р. А. Сабитов. – Саратов, 1976. – 24 с.; Його ж. 
Обман как средство совершения преступления / Р. А. Сабитов. – Омск, 1980. – 79 с.; 
Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана / Н. И. Па-
нов. – Х., 1980. – 88 с.; Закатов А. А. Ложь и борьба с нею / А. А. Закатов. – Волго-
град : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984. – 192 с.; Экман П. Психология лжи: руководство 
по выявлению обмана в деловых отношениях, политике и семейной жизни : пер. 
с англ. / Пол Экман. – Киев : Логос, 1999. – 224 с.; Печников Г. А. Диалектические 
проблемы истины в уголовном процессе : монография / Г. А. Печников. – М. : Юр-
литинформ, 2010. – 304 с., та ін.

2  Лурия А. Р. Экспериментальная психология в судебно-следственном деле / 
А. Р. Лурия // Сов. право. – 1927. – № 2. – С. 92.
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вчинки, дії і т. ін. // невідповідність істині, те, чого немає насправді; 
брехня. 2. Хибне сприйняття дійсності, зумовлене неправильним, ви-
кривленим відображенням її органами чуття; омана»1. У «Юридичній 
енциклопедії» обман розглядають як «умисне спотворення дійсного 
стану речей, свідома дезінформація контрагента, введення його в ома-
ну шляхом повідомлення або замовчування інформації з приводу 
певних фактів, обставин, подій минулого, теперішнього або майбут-
нього часу з метою спонукати його за власною волею вчинити або не 
вчинити конкретні дії в інтересах посягаючого... Обман вчиняється 
у таких формах: усній; письмовій; конклюдентних дій; змішаній. Об-
манне діяння вчиняється як активною, так і пасивною поведінкою (дією 
чи бездіяльністю) винного»2. В «Енциклопедії цивільного права Ук-
раїни» обман визначають як «умисне спотворення дійсності, введення 
особи в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей або 
приховування, замовчування інформації про предмети, процеси, 
явища»3.

У кримінальному праві розуміння обману є також неоднозначним. 
Так, М. І. Панов визначає обман як спосіб вчинення злочину: це умис-
не повідомлення особою, що обманює, іншій особі (особі, що обма-
нюється) неправдивих відомостей про відповідні обставини або умов-
чання про відомості, повідомлення яких було обов’язковим, з метою 
ввести його в оману для досягнення тих чи інших цілей4. Р. А. Сабітов 
дещо по-іншому розуміє обман: це спосіб впливу на людську психіку, 
який полягає в умисному введенні в оману іншої особи або підтриман-
ні вже існуючої в ньому омани шляхом передавання інформації, що 
не відповідає дійсності, або умовчання про різні факти, речі, явища, 
дії та інше з метою схилити цю особу до певної поведінки5.

Після визначення терміна «обман» як способу вчинення злочину 
виникає необхідність в аналізі ще одного терміна — «неправда», що 

1  Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. – К. ; 
Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – С. 642.

2  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Укр. 
енцикл., 1998. – Т. 4. – С. 219–220.

3  Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Ін Юре, 2009. – С. 552–553.

4  Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана / Н. И. Па-
нов. – Харьков, 1980. – С. 65.

5  Сабитов Р. А. Обман как средство совершения преступления / Р. А. Сабитов. – 
Омск, 1980. – С. 24–25.
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використовують під час тлумачення обману та вказують при опису-
ванні інформації у статтях 375, 383, 384 КК України. У психології 
неправду розуміють як «феномен спілкування, що полягає в навмис-
ному перекручуванні дійсного стану речей; неправда частіше за все 
виражається у змісті мовних повідомлень, негайна перевірка яких є 
важкою чи неможливою. Неправда являє собою свідомий продукт 
мовної діяльності, що має метою ввести реципієнтів в оману»1. П. Ек-
ман використовує поняття «обман» та «неправда» виключно як сино-
німи. Науковець називає дві основні форми неправди: приховування 
та фальсифікація. Під час приховування брехун укриває яку-небудь 
інформацію, не говорячи при цьому нічого, що не відповідало б дій-
сності. Під час фальсифікації він робить такий крок: не лише укриває 
правдиву інформацію, але й подає неправдиву як істинну2. За такою 
класифікацією можна зробити висновок, що поведінку осіб, яка опи-
сана у ст. 384 КК України, необхідно розглядати як сукупність обох 
запропонованих П. Екманом форм — «приховування» та «фальсифі-
кація». Такий підхід зумовлюється тим, що суб’єкт під час вчинення 
злочину може укривати правду, не кажучи нічого, або ж подавати 
неправдиву інформацію на відповідних процесуальних стадіях як іс-
тинну. Отже, у цьому разі ми стикаємось із проблемою вчинення 
злочину у формі дії та бездіяльності. Крім того, слід зазначити, що 
обман як спосіб вчинення злочину має такий вплив на злочинне ді-
яння, що саме від нього залежить наявність діяння у формі дії або 
бездіяльності.

Аналіз понять «неправда» та «обман» дає можливість зробити ви-
сновок про їх синонімічний характер, але не ідентичність, хоча кожний 
з наведених термінів тлумачиться один через другий: «обман» через 
«неправду», а «неправда» через «обман». Вказані загальні визначення 
цих термінів дозволяють відчути їх змістове навантаження. Так, нам 
здається, що «неправда» є більш психологічним поняттям та описує 
здебільшого випадків результат діяльності або зміст певних відомос-
тей. Крім того, вказаний термін використовують у кримінальному 
законодавстві дуже часто поряд з таким терміном, як «завідомість», 

1  Психология : словарь / под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. –  
2-е изд., испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – С. 195.

2  Экман П. Психология лжи: руководство по выявлению обмана в деловых отно-
шениях, политике и семейной жизни : пер. с англ. / Пол Экман. – Киев : Логос, 1999. – 
С. 14.



349

7.6. Кримінальна відповідальність за вчинення окремих злочинів проти правосуддя...

що наголошує на внутрішній стороні вчиненого злочину. Поняття 
«неправди» посилює психологічний зміст суспільно небезпечного ді-
яння1. Термін «обман» законодавець використовує у зв’язку із загаль-
ною характеристикою самого діяння. Обман як спосіб вчинення зло-
чину виявляється через неправду.

Слід звернути увагу на те, що сам термін «неправда» визначається 
у зв’язку з його антонімами — «правда», «істина» та інші, вказуючи 
на істотні ознаки категорії, що розглядається. За Тлумачним словником 
В. Даля «істина» — це протилежність неправди; все, що є вірним, 
справжнім, справедливим, що існує2. Вважаємо, що для правосуддя 
важливою є істина, яка має об’єктивний характер. Г. О. Пєчніков вва-
жає, що кримінальне судочинство має виступати гарантом об’єктивної 
істини, а об’єктивна істина — гарантом об’єктивного справедливого 
судочинства3. З таким підходом необхідно погодитись, але цю позицію 
потрібно дещо розширити в частині досягнення об’єктивної істини не 
тільки в кримінальному судочинстві, а й в конституційному, цивіль-
ному, адміністративному та господарському. Необхідно зауважити, 
що в юридичній науці та в законотворчому процесі існують намагання 
підміни об’єктивної істини формальною (процесуальною, судовою). 
Вони виходять із бажання передусім практичних працівників — адво-
катів, суддів, прокурорів тощо, метою яких є не відновлювати спра-
ведливість (яка, як часто зазначають «у кожного своя»), не встанов-
лювати об’єктивну істину у справі, а приймати рішення, зважені 
суддею, що засновані на позиціях сторін, які безумовно можуть не 
відповідати дійсності, можуть бути способом їх загальної поведінки 
для встановлення неправосудної мети та вести до несприятливих на-
слідків у фактичному правозастосуванні — існуванні правових рішень, 
які не засновані на праві. Це може спричинити загальний нігілізм та 
відсутність довіри до державних органів. Слід згадати висловлювання 
А. Р. Бєлкіна, який рішуче не погоджується з підміною об’єктивної 
істини формальною і зазначає, що суддя в такому випадку з вершите-
ля правосуддя, активного учасника судочинства перетворюється фак-
тично на клерка, простого реєстратора досягнень обвинувачення та 

1  Полный курс уголовного права : в 5 т. / А. И. Коробеева. Т. 1 : Преступление и 
наказание. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 438.

2  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 2 / В. Даль. – 
М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1956. – С. 60.

3  Печников Г. А. Диалектические проблемы истины в уголовном процессе : моно-
графия / Г. А. Печников. – М. : Юрлитинформ, 2010. – С. 4. 
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захисту — об’єктивна справедливість та обґрунтованість вироку також 
залишається під сумнівом1. Категорично позначає свою позицію й 
О. М. Ларін — єдине, чому може служити заперечення принципу 
об’єктивної істини — це виправдання слідчих і судових помилок2. На 
нашу думку, позиція щодо встановлення об’єктивної істини має за-
гальноправовий і загальнопроцесуальний характер та повинна поши-
рюватись на всі форми судочинства, а також на стадію виконання 
судових рішень.

Під час кваліфікації вчинених суспільно небезпечних діянь, перед-
бачених статтями 375, 383, 384 КК України, важливим є встановити 
всі необхідні об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину. Ці 
склади злочину можна досліджувати в єдності.

Предметом злочину, передбаченого ст. 375 КК України «Поста-
новлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, 
ухвали або постанови», є судове рішення, вирок, ухвала або постано-
ва (судочинство, інстанція та склад суду можуть бути будь-якими, але 
такими, що відповідають законодавству України). У ст. 383 КК Укра-
їни «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину» опо-
середковано називається інший предмет — повідомлення про вчинен-
ня злочину. Це означає, що таке повідомлення може бути здійснене 
відповідно до процесуальних приписів через заявника (ст. 60, ч. 1 
ст. 214 КПК України), анонімно або публічно. Адресатом може бути 
тільки суд, прокурор, слідчий або орган досудового розслідування. 
Згідно зі ст. 384 КК України «Завідомо неправдиве показання» пред-
метом є показання свідка або потерпілого (містяться у протоколах 
слідчих або судових дій, протоколах судового засідання та інших до-
кументованих носіях, що спрямовані на отримання доказового зна-
чення), висновок (судового) експерта, переклад перекладача (який його 
здійснює з рідної мови особи, яка бере участь у справі, на українську, 
що відбивається у протоколах та інших документованих носіях), звіт 
оцінювача про оцінку майна. 

Загальними ознаками предмета злочинів, передбачених стаття- 
ми 375, 383, 384 КК України, визнаються: 1) фізична; 2) юридична; 

1  Белкин А. Р. УПК РФ: конструктивная критика и возможные улучшения. Ч. 1 : 
Общие положения и принципы уголовного судопроизводства / А. Р. Белкин. – Изд. 2-е, 
доп. – М. : МГУПИ, 2010. – С. 17–18.

2  Ларин А. М. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности и 
проекте УПК / А. М. Ларин // Рос. юстиция. – 1997. – № 9. – С. 9.
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3) соціальна1. До спеціальних ознак належать: 1) інформативність; 
2) документальність; 3) відповідність дійсності. Таким чином, для цих 
складів злочину предметом є така інформація, що відповідає дійснос-
ті та фіксується у відповідному документованому носії (протокол, 
рішення, висновок, звіт, заява, матеріали фотозйомки, аудіо-, відеоза-
пису). Саме на таку інформацію здійснюється незаконний вплив шля-
хом її перекручування, повного або часткового приховування (умов-
чання) під час здійснення правосуддя. Ця інформація обов’язково 
фіксується за відповідною процедурою, передбаченою КПК України, 
ЦПК України, ГПК України, КАС України, законами України «Про 
судову експертизу», «Про виконавче провадження» та ін.

Суспільно небезпечні діяння, передбачені у статтях 375, 383, 384 
КК України, характеризуються активною поведінкою. Характерною 
особливістю цих складів є те, що склад злочину — формальний, тобто 
такий, що не потребує настання суспільно небезпечного наслідку. Як 
обтяжуюча обставина у ч. 2 ст. 375 КК України згадується — спричи-
нення тяжких наслідків (у цьому випадку склад злочину трансформу-
ється у матеріальний). Ці злочини вважають вчиненими з моменту 
закінчення активної поведінки особи:

1) ст. 375 КК України — з моменту проголошення (оприлюднення) 
неправосудного рішення суду (ст. 376 КПК України, ст. 218 ЦПК 
України, ст. 167 КАС України, ст. 85 ГПК України, ст. 67 Закону 
України «Про Конституційний Суд України»);

2) ст. 383 КК України — з моменту неправдивого повідомлення 
про вчинення злочину (ст. 60, ч. 1 ст. 214 КПК України);

3) ст. 384 КК України — надання неправдивого показання свідка 
або потерпілого, висновку експерта, звіту оцінювача про оцінку майна, 
неправильного перекладу перекладача та відповідного їх процесуаль-
ного оформлення.

Суб’єкт злочинів визначений диспозицією статті:
1) ст. 375 КК України — спеціальний — суддя або особи, що ви-

конують їх функції (народний засідатель, присяжний)2;

1  Див. детальніше: Панов Н. И. Понятие предмета преступления по советскому 
уголовному праву / Н. И. Панов // Проблемы правоведения. – Киев, 1984. – Вып. 45. – 
С. 68; Панов М. М. Предмет незаконних дій з документами на переказ, платіжними 
картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням та їх 
виготовлення / М. М. Панов // Юрид. Україна. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 84–85.

2  Див.: ч. 3 ст. 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. 
№ 2452-VI (Офіц. вісн. України. – 2010. – № 55/1. – Ст. 1900).
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2) ст. 383 КК України — загальний — заявник, особа, яка досягла 
16-річного віку;

3) ст. 384 КК України — спеціальний — особа із процесуальним 
статусом свідка, потерпілого, судового експерта, оцінювача або пере-
кладача.

Суб’єктивна сторона злочинів характеризується лише прямим 
умислом. У диспозиціях статей прямо вказується на усвідомленість, 
«завідомість» вчинення цих злочинів. У статті 384 КК України, на 
відміну від статей 375, 383 КК України, «завідомість» вказується не 
на активну поведінку особи, а на предмет — висновок експерта, звіт 
оцінювача тощо. Вважаємо недопустимим вказувати на усвідомленість 
документа. Більш правильним було б зазначати форму поведінки лише 
через описання діяння. Це можна зробити через додання терміна «на-
дання». Крім того, як було з’ясовано, гострої необхідності у вказівці 
на «завідомість» немає через те, що склад злочину є формальним, тим 
більше неправильно це робити через зазначення цього терміна поряд 
із предметами злочину.

Слід наголосити, що показання, висновок, звіт про оцінку майна 
та повідомлення визначаються у диспозиції статей 383, 384 КК Укра-
їни як неправдиві. Неправильність перекладу та неправосудність рі-
шення також близькі за своїм змістом до неправди. Неправда являє 
собою навмисне перекручування, вказівка на прямий умисел через 
завідомість ще раз піддається сумніву, як і вказівка на форму вини 
через інші подібні терміни.

Суб’єктивна сторона цих складів злочину передбачає встановлен-
ня не лише форми вини, а ще й мотиву і мети, які можуть вплинути на 
точність їхньої кваліфікації. «Корисливі мотиви» (а також «інший 
особистий інтерес» за ст. 375 КК України) — це обтяжуюча обставина, 
яка вказує на необхідність зміни кваліфікації на частину 2 відповідної 
статті.

Згідно із статистичними даними Генеральної прокуратури Укра-
їни за ст. 375 КК України було розпочато кримінальних проваджень 
у 2013 – серпні 2015 рр. — 4 (2013), 4 (2014), 7 (до серпня 2015 р.). 
Однак жодне з них не завершилося врученням повідомленням про 
підозру. Разом із цим цей склад злочину є актуальним, а його вчи-
нення завжди має неабиякий резонанс у суспільстві. Винесення за-
відомо неправосудних рішень все ж таки трапляється у практиці 
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правозастосування, що підтверджується вироками суду. Так, у пе- 
ріод з 2011 по 2015 р. відповідно до Єдиного державного реєстру 
судових рішень було винесено 11 вироків (10 — обвинувальних, 
1 — виправдувальний). Цікавим є приклад щодо дій К., С. та А., які 
розробили схему щодо заволодіння нерухомим майном територіаль-
ної громади міста Н. шляхом звернення до Н-ського районного суду 
із позовними заявами, які містять завідомо неправдиву інформацію 
щодо предмета спору. Вони ініціювали під час розгляду вказаних 
цивільних справ укладення мирових угод, що містили завідомо не-
достовірні відомості про наявність договірних відносин між сторо-
нами у справі, та, використовуючи підставних осіб замість представ-
ників однієї із сторін під час судових засідань, суддя Т. ухвалив п’ять 
судових рішень про закриття провадження у справах у зв’язку з ви-
знанням мирових угод. На підставі цього, за фізичними особами, що 
виступали фіктивними сторонами у справах, визнано право власнос-
ті на вісім приміщень загальною площею 2 000 кв. м та загальною 
вартістю 8 000 000 грн, розташованих на території міста Н. та на-
лежних територіальній громаді міста, після чого здійснено реєстра-
цію права власності на об’єкти в Бюро технічної інвентаризації та 
експертної оцінки міста Н. та в Реєстраційній службі Н-ського місь-
кого управління юстиції1. Суддя був визнаний винним у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України, та призначено по-
карання — два роки обмеження волі з позбавленням права займати 
посаду судді на строк три роки.

Особливий резонанс у суспільстві підтверджується тим, що Гене-
ральною прокуратурою України ведеться окремий Реєстр проваджень 
про злочини під час Революції Гідності та результати розслідування. 
У графі «Переслідування за участь у акціях протесту» зазначено: «Ге-
неральною прокуратурою України до Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області для розгляду по суті направлено обвину-
вальний акт у кримінальному провадженні № 42015000000000113 за 
підозрою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Киє-
ва К. за ч. 2 ст. 375 КК України за фактом постановлення завідомо 
неправосудних ухвал щодо обрання учасникам мирних акцій протестів 

1  Див.: Архів Болехівського міського суду Івано-Франківської області, справа 
№ 339/417/14к.
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найсуворішого запобіжного заходу у виді тримання під вартою»1. Так 
само з’явилися публікації в наукових виданнях, що також вказує на 
певні складнощі у правозастосуванні2.

Аналіз практики застосування ст. 383 КК України «Завідомо не-
правдиве повідомлення про вчинення злочину» у 2013 — серпні 
2015 рр. свідчить про те, що за даними Генеральної прокуратури 
України було розпочато кримінальних проваджень — 544 (2013), 357 
(2014), 272 (січень–серпень 2015 р.). При цьому певна частина із кри-
мінальних проваджень завершилася повідомленням про підозру — 209 
(2013), 127 (2014), 75 (січень–серпень 2015 р.). Схожі статистичні дані 
застосування ст. 384 КК України «Завідомо неправдиве показання». 
За даними Генеральної прокуратури України, у 2013 — серпні 2015 р. 
було розпочато кримінальних проваджень — 700 (2013), 525 (2014), 
417 (січень–серпень 2015 р.). При цьому певна частина із кримінальних 
проваджень завершилося повідомленням про підозру — 210 (2013), 
124 (2014), 72 (січень–серпень 2015 р.). Узагальнення 230 вироків, 
винесених у 2008–2011 рр. за ст. 384 КК України, засвідчило, що цей 
злочин у 24,35 % випадків (56 вироків) вчинявся у сукупності із завідо-
мо неправдивим повідомленням про вчинення злочинів3. Це пов’язано 
із діяльністю уявного потерпілого та (обмовою) повідомленням ним 
інформації до та після початку кримінального провадження. Доречним 
буде навести такий приклад. 17 серпня 2010 р. Садгірським районним 
судом м. Чернівці було винесено вирок за ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 КК 
України. 26 червня 2009 р. К. з метою залякування свого співмешкан-
ця Н., щоб примусити його перестати зловживати спиртними напоями 
та вчиняти конфлікти за місцем їх постійного проживання, завідомо 
неправдиво повідомила Садгірський РВ УМВС України в Чернівецькій 
області про те, що 25 червня 2009 р. о 10.00 її співмешканець Н. викрав 
велосипед її доньки марки «Бенетто», який у подальшому продав не-
відомому чоловіку. Під час допиту потерпіла, попереджена про кри-
мінальну відповідальність, повідомила аналогічні обставини щодо 

1  Див.: http://rrg.gp.gov.ua/stan-sudovogo-rozgljadu/peresliduvannya-za-uchast-v-
aktsiyah-protestu/.

2  Постановлення суддею завідомо неправосудного рішення // Судова практика. – 
2015. – 27 серп. (№ 7–8 (111–112)). – С. 26–27; Злочини проти правосуддя // Рішення 
Верховного Суду України. – 2015. – № 1 (30). – С. 92–98.

3  Див.: Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве 
показання / М. В. Шепітько. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2012. – С. 104–107.
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викрадення велосипеда. У процесі розслідування цього злочину було 
встановлено, що К. обмовила Н.1

Згідно із ч. 6 ст. 216 КПК України щодо злочинів, передбачених 
статтями 383, 384 КК України, досудове розслідування здійснюється 
слідчим того органу, до підслідності якого належить злочин, у зв’язку 
з яким почато досудове розслідування. Складність досудового роз-
слідування, судового розгляду, кваліфікації вчиненого за статтями 
375, 383, 384 КК України випливає з того, що суб’єкт, який вчиняє 
один із цих злочинів, не є стороннім у сфері правосуддя, він попере-
дньо або «після факту» потрапляє у його сферу. Особливу складність 
викликає досудове слідство та судовий розгляд кримінальних про-
ваджень (справ), пов’язаних із діяльністю професійних учасників 
судочинства або виконавчого провадження — судді, судового екс-
перта, оцінювача, перекладача. Оскільки діяльність цих суб’єктів 
зумовлена знаннями, що попередньо вказує на протидію правозасто-
совним органам щодо розслідування та судового розгляду криміналь-
них проваджень (справ).

Висновки до розділу 7

1. Здійснене дослідження кримінально-правової охорони інте- 
ресів правосуддя дозволило проаналізувати в межах розділу моно-
графії такі проблеми: 1) кримінально-правове та процесуальне зна-
чення поняття правосуддя: 2) система злочинів проти правосуддя; 
3) спосіб вчинення злочинів проти правосуддя як системоутворюю-
ча ознака; 4) ситуаційна зумовленість злочинів проти правосуддя; 
5) кримінальна відповідальність за вчинення окремих злочинів про-
ти правосуддя шляхом насильства або обману. Необхідність аналізу 
проблеми кримінально-правового та процесуального значення по-
няття «правосуддя» викликана визначенням меж можливих посягань 
на правосуддя у різних формах судочинства. Саме через вирішення 
цієї проблеми стало можливим побудувати систему злочинів проти 
правосуддя. 

1  Див.: Архів Садгірського районного суду м. Чернівці, справа № 1-123/ 2010 р.
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2. Важливим для аналізу складу злочинів було дослідити спосіб 
учинення злочину. Саме ця ознака обрана критерієм для аналізу 
статей 377, 386, 398 КК України (злочини, вчинені шляхом насиль-
ства) та статей 375, 383, 384 КК України (злочини, вчинені шляхом 
обману). 

3. Окрему увагу було приділено аналізу ситуаційної залежності 
злочинів проти правосуддя. Для цього детально проаналізовано об-
становку вчинення злочинів проти правосуддя. Фактично саме ця 
обстановка зумовлює вчинення таких злочинів, а саме специфічні спо-
соби їх учинення роблять ці злочини суспільно небезпечними.



357

Розділ 8
ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ 
ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ1

8.1.  Злочини, вчинені організованою  
групою: проблеми законодавчої 
регламентації кримінальної 
відповідальності 

Проблемами кримінальної відповідальності за злочини, вчинені 
організованою групою, займались такі вчені, як Л. Д. Гаухман, 
М. Й. Коржанський, Б. А. Курінов, В. О. Навроцький, Р. А. Сабітов та 
ін. Проте багато питань залишається не вирішеними, а тому потребують 
окремого розгляду.

У Кримінальному кодексі України норми з регламентацією кри-
мінальної відповідальності за злочини, вчинені організованою гру-
пою, передбачено як у Загальній, так і в Особливій його частинах. 
Узагальнено їх можна назвати спеціальними, тому що в них ідеться 
про різновид кримінальної відповідальності як загального поняття. 
У Загальній частині КК України — це спеціальні норми, в яких вста-
новлюються правила щодо кримінальної відповідальності учасників 
організованих груп (ч. 3 статей 27 і 28, статті 30, 43); в Особливій — 

1  Дослідження за цим напрямом здійснювалося з урахуванням таких критеріїв 
оцінювання, як: адекватність відбиття об’єктивних закономірностей, соціально-еко-
номічних процесів і соціальних інтересів (соціально-правовий, соціально-економічний 
і політико-соціальний критерії); синхронізація норм з положеннями Конституції 
України (політико-правовий, соціально-правовий, змістовно-юридичний критерії); 
синхронізація норм з положеннями чинних міжнародних договорів, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та іншими нормами міжнарод-
ного права (політико-правовий, соціально-правовий, змістовно-юридичний критерії); 
синхронізація норм КК України внутрішня (норм між собою) (змістовно-юридичний 
та техніко-юридичний критерії); відповідність загальномовним (загальнолінгвістич-
ним, термінологічним, морфологічним і синтаксичним) правилам (техніко-юридичний 
критерій) та ін.
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це норми, що містять: а) опис ознак злочинів, вчинюваних організо-
ваною групою (або певними її видами), з видами, розмірами або 
межами покарань за їх вчинення (ст. 2583, ч. 4 ст. 2585, ст. 260 тощо), 
а також б) умови звільнення від кримінальної відповідальності (ч. 2 
статей 2583, 2585, ч. 6 ст. 260) та в) роз’яснення певних термінів (при-
мітки 1, 2 до ст. 260).

Зупинимось на актуальних проблемах кримінальної відповідаль-
ності за злочини, вчинені організованою групою, що пов’язані із точ-
ністю, ясністю, повнотою тексту КК України (його норм). Перш за все, 
це проблема законодавчого визначення таких понять, як «злочин, вчи-
нений організованою групою» (ч. 3 ст. 28 КК України), де ключовим є 
поняття «організована група», а також відмежування їх від понять 
«злочин, вчинений злочинною організацією» та «злочинна організація».

Проведене дослідження таких предметів наукового пошуку дозво-
ляє підтвердити їхню належність насамперед до понятійного апарату 
інституту співучасті. Разом з тим формою співучасті (щодо цих чоти-
рьох понять) можна назвати лише «злочин, вчинений організованою 
групою» та «злочин, вчинений злочинною організацією». Такий ви-
сновок ґрунтується на системно-правовому аналізі ст. 26 і частин 3, 4 
ст. 28 КК України.

Щодо організованої групи та злочинної організації, то враховуючи 
названі частини ст. 28 КК України, їх можна характеризувати як форми 
стійкого злочинного об’єднання відповідного виду.

Як це випливає із ч. 3 ст. 28 КК України, організована група — це 
стійке злочинне об’єднання із трьох і більше осіб з ознаками суб’єкта 
злочину, створене для вчинення одного та більше злочинів, об’єднаних 
єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих 
на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

Сумніви викликає відмежування законодавцем такої ознаки орга-
нізованої групи, як «стійкість» від чинників, що об’єднують таку 
групу. До них слід віднести: а) наявність єдиного плану з розподілом 
функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, 
б) поінформованість усіх учасників про такий план. Можливо, таким 
чином законодавець з використанням відповідного правила законодав-
чої техніки вказує видову ознаку, яка дозволяє відмежувати організо-
вану групу та вчинення злочину організованою групою від інших форм 
співучасті, а також від інших форм злочинних об’єднань.
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Щодо стійкості як ознаки стійких злочинних об’єднань (організо-
ваної групи і злочинної організації), то вона є об’єктивно-суб’єктивною 
і, на нашу думку, такою, що охоплює наведені чинники, які є забез-
печувальними для подальшої злочинної діяльності таких об’єднань1. 
Досягається стійкість злочинного об’єднання шляхом зорганізованос-
ті, спрямованої на досягнення єдиного для всіх учасників результату 
злочинної діяльності. Зорганізованість характеризується наявністю 
плану, розподілом функцій, ролей, визначенням мети та її конкретиза-
ції тощо.

Стосовно мети створення організованої групи, то вона може сто-
суватися, на наш погляд, і вчинення одного злочину, що потребує ре-
тельної підготовки, або більше злочинів. 

Наведене розуміння зорганізованості і стійкості щодо організованої 
групи та мети об’єднання її учасників дозволяє запропонувати її дефі-
ніцію з позиції можливого перспективного удосконалення КК України: 
організованою групою є попередньо зорганізоване стійке злочинне 
об’єднання трьох і більше осіб (з ознаками суб’єкта злочину), метою 
якого є вчинення кількох і більше злочинів або одного злочину, що 
потребує ретельної підготовки.

На підставі наведеного визначення можна стверджувати, що зло-
чин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його вчи-
ненні брали участь три і більше осіб з ознаками суб’єкта злочину, які 
попередньо зорганізувалися у стійке об’єднання з метою вчинення 
кількох і більше злочинів або одного злочину, що потребує ретельної 
підготовки2.

Щодо відмежування організованої групи від злочинної організації, 
як і вчинення злочину організованою групою від вчинення злочину 

1  Про стійкість як ознаку організованої групи і злочинної організації докладніше 
див.: Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організа-
ції : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л. М. Демидова ; наук. кер. В. В. Ста-
шис. – Х., 2003. – С. 11, 12; Невідома Н. В. Вчинення злочину організованою групою : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. В. Невідома ; наук. кер. Л. М. Деми-
дова. – Х., 2015. – С. 12.

2  З позиції перспективного вдосконалення ч. 3 ст. 28 КК України також доводить-
ся доцільність визнання мінімальної чисельності такого об’єднання 2 особи з озна-
ками суб’єкта злочину (докладніше див.: Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність 
за створення злочинної організації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Л. М. Демидова ; наук. кер. В. В. Сташис. – Х., 2003. – С. 10, 16; Невідома Н. В. Вчи-
нення злочину організованою групою : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
Н. В. Невідома ; наук. кер. Л. М. Демидова. – Х., 2015. – С. 16, 17).
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злочинною організацією, то аналіз частин 3, 4 ст. 28 КК України доз-
воляє сформулювати такі критерії: мінімальна чисельність учасників 
злочинного об’єднання; наявність ієрархічності; мета об’єднання. При 
оцінюванні ці критерії застосовують у сукупності. Для злочинної ор-
ганізації обов’язковими є мінімальна кількість учасників п’ять осіб 
(з ознаками суб’єкта злочину), а також ієрархічність і мета — безпо-
середнє вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, або керів-
ництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпе-
чення функціонування як самої злочинної організації, так і інших 
злочинних груп. Крім того, для злочинної організації, як і для злочину, 
вчиненого таким злочинним об’єднанням, характерним є досить висо-
кий рівень зорганізованості, який забезпечується, у першу чергу, на-
явністю ієрархічності та чіткого керування.

У сучасних умовах активізації організованої злочинності особ-
ливої актуальності набуває проблема визначення ознак злочинів, 
вчинюваних організованою групою, у диспозиціях зазначених статей 
(або їх частин) Особливої частини КК України. Важливість точності 
опису ознак складу відповідного злочину насамперед полягає в тому, 
що наявність складу злочину у вчиненому особою діянні виступає 
юридичною підставою кримінальної відповідальності (ч. 1 ст. 2 КК 
України). Помилка або інша неточність опису ознак злочину в кри-
мінальному законі є неприпустимими з точки зору забезпечення 
справедливості та законності притягнення винних до кримінальної 
відповідальності.

Аналіз точності редакції статей, в яких передбачено покарання за 
злочини, вчинені організованої групою, дозволяє визнати, що законо-
давець досі не виправив помилки в конструкції низки таких статей 
Особливої частини КК України. Вони стосуються недотримання правил 
формальної логіки при побудові статей з більш ніж двома частинами, 
зокрема, неврахування співвідношення ознак «злочину, вчиненого 
групою осіб», «злочину, вчиненого за попередньою змовою групою 
осіб», «злочину, вчиненого організованою групою», при їх фіксації 
у різних частинах однієї статті як обставин, що обтяжують покарання. 

Щодо правил структури статті Особливої частини КК України, то 
в юридичній літературі звертається увага на необхідність при констру-
юванні основного, кваліфікованого та особливо кваліфікованого скла-
дів злочину дотримуватися правил співвідношення одиничного, окре-
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мого (особливого) та цілого1. Не виконується таке правило, зокрема, 
в конструкціях статей 185–187, 189, 190 КК України, де вчинення 
злочину організованою групою виступає обтяжуючою покарання об-
ставиною, проте остання є доповненням лише до основного складу 
злочину, ознаки якого передбачено в ч. 1 вказаних статей. Проблемним 
є притягнення до кримінальної відповідальності осіб — учасників 
організованої групи, які, наприклад, вчинили крадіжку з проникненням 
у чуже житло. Судова практика вирішує це питання по-різному: одні 
суди притягують до кримінальної відповідальності за вчинення такого 
злочину з двома обтяжуючими обставинами лише за ч. 5 ст. 185 КК 
України, інші — за частинами 3 і 5 ст. 185 КК України, що фактично є 
визнанням наявності сукупності злочинів і є порушенням відомого 
конституційного принципу.

Приєднуємось до науковців, які підтримують перший варіант ви-
рішення зазначеної проблеми з доповненням, що в наведеному випад-
ку вчинене не створює ідеальної сукупності, а проблема викликана 
порушенням правил побудови статей з кількома частинами. Завжди 
кваліфікований склад злочину за своїми ознаками має охоплювати 
основний, а особливо кваліфікований — кваліфікований, тобто обста-
вини, що обтяжують покарання слід таким чином розміщувати в дис-
позиції частини статті, щоб забезпечувати поступове охоплення дис-
позицією частини з більшим номером диспозиції частини з меншим 
номером.

Наведена проблематика підтверджується й неврахуванням законо-
давцем співвідношення ознак «злочину, вчиненого групою осіб», «зло-
чину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб», «злочину, 
вчиненого організованою групою», якщо він визнає їх обставинами, 
що обтяжують покарання, і передбачає їх у різних частинах однієї 
статті. 

Злочин, вчинений організованою групою та групою осіб за по-
передньою змовою у низці складів злочину передбачені як самостій-
ні кваліфікуючі ознаки в різних частинах конкретних статей Особ-
ливої частини КК України (наприклад, в Особливій частині 37 таких 

1  Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / 
В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.; Демидова Л. М. Проблеми 
кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (май-
нова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика : монографія / Л. М. Де-
мидова. – Х. : Право, 2013. – С. 480, 481.



362

Розділ 8. Питання кримінальної відповідальності за злочини, вчинені ...

складів злочинів). Крім того, Особлива частина КК України містить 
57 складів злочинів, у яких передбачено як кваліфікуючу ознаку зло-
чину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, і не передба-
чено такої кваліфікуючої ознаки, як злочин, вчинений організованою 
групою. В абзаці 4 п. 16 постанови Пленуму Верховного Суду Украї-
ни «Про судову практику в справах про злочини проти життя та 
здоров’я особи» від 7 лютого 2003 р. № 2 зазначено, що «умисне 
вбивство, вчинене організованою групою, також кваліфікується за 
п. 12 ч. 2 ст. 115 КК»1. У зв’язку з наведеним можна дійти висновку, 
що якщо в певному складі злочину закріплена така кваліфікуюча 
ознака, як злочин, вчинений групою осіб за попередньою змовою, то 
вона охоплює також і злочин, вчинений організованою групою або 
злочинною організацією. Схожий підхід наведено і у п. 6 постанови 
Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах 
про хуліганство» від 22 грудня 2006 р. № 10, відповідно до якого 
«хуліганство визнають учиненим групою осіб і кваліфікують за ч. 2 
ст. 296 КК у разі участі в злочинних діях декількох (двох і більше) 
виконавців незалежно від того, яка форма співучасті (ст. 28 КК) мала 
місце»2. Частково така позиція відповідає положенням КК України, 
оскільки згідно з п. 2 ч. 1 ст. 67 Кодексу «вчинення злочину групою 
осіб за попередньою змовою (ч. 2 або ч. 3 ст. 28 КК)» визнається об-
ставиною, що обтяжує покарання. Проте одностайно вирішити пи-
тання про так званий принцип «матрьошки» щодо форм співучасті 
на підставі чинного КК України немає достатніх підстав. Тому на-
ведене вищою судовою інстанцією тлумачення такої кваліфікуючої 
ознаки, як вчинення злочину групою осіб або групою осіб за попере-
дньою змовою, навряд чи повною мірою відповідає положенням КК 
України3. Поняття «вчинення злочину організованою групою» за 

1  Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи 
[Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 7 лют. 2003 р. 
№ 2 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/v0002700-03 (дата звернення: 31.08.2015). – Заголовок з екрана.

2  Про судову практику у справах про хуліганство [Електронний ресурс] : поста-
нова Пленуму Верхов. Суду України від 22 груд. 2006 р. № 10 // Верховна Рада Укра-
їни : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/va010700-
06 (дата звернення: 31.08.2015). – Заголовок з екрана.

3  Устименко В. В. Квалификация преступлений со специальным субъектом : учеб. 
пособие / В. В. Устименко. – Киев : Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – 
С. 149–159.
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своїм змістом не завжди охоплює «вчинення злочину групою осіб» 
і «вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб» передусім 
тому, що організована група може не об’єднувати співвиконавців, що 
є обов’язковим для двох останніх форм співучасті. Крім того, при 
вчиненні злочину групою осіб попередня змова не є обов’язковою 
ознакою при такій формі співучасті, як для інших зазначених форм. 
Неврахування такої змістовної специфіки наведених понять приво-
дить до труднощів у судовій практиці при притягненні осіб до кри-
мінальної відповідальності, наприклад, при грабежу, поєднаному 
з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпі-
лого, вчиненого організованою групою. 

Законодавець повинен зайняти більш чітку, концептуальну, систем-
ну позицію щодо передбачення як кваліфікуючих ознак складів зло-
чину певних форм співучасті та їх співвідношення. Вважаємо, що 
в таких випадках з охопленням змістом такої кваліфікуючої ознаки, як 
вчинення злочину організованою групою з позицій de lege lata та de 
lege ferenda, можна погодитися, якщо йдеться про злочин, вчинений за 
попередньою змовою з розподілом ролей. Проте для цього потрібно 
внести доповнення до ст. 28 КК України.

По-третє, проблемними залишаються комплекс питань, що стосу-
ються суб’єкта злочину, який є учасником організованої групи як зло-
чинного об’єднання. Зазначимо, що при визначенні кількості учасників 
важливо обов’язково враховувати зміст поняття суб’єкта злочину, який 
визначений у ч. 1 ст. 18 КК України: фізична осудна особа, яка вчини-
ла злочин у віці, з якого відповідно до Кримінального кодексу України 
може наставати кримінальна відповідальність. Отже, суб’єкт злочину 
характеризується трьома обов’язковими ознаками: це особа фізична, 
осудна, що досягла певного віку. Згідно з п. 14 постанови Пленуму 
Верховного Суду України «Про практику розгляду судами криміналь-
них справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями» 
від 23 грудня 2005 р. № 13, де вказується, що відповідно до ч. 3 ст. 28 
КК України суб’єктом злочину, вчиненого організованою групою, може 
визнаватись лише особа, яка є учасником такого об’єднання, причому 
не тільки та, котра була одним із виконавців злочину, а й та, яка його 
готувала. Тому у випадках, коли діяльність організованої групи була 
припинена на стадії готування злочину чи ця група здійснила готуван-
ня, а діяння, що становить об’єктивну сторону складу злочину, було 
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виконане не всіма, а одним чи двома її учасниками, суди мають квалі-
фікувати злочин як учинений організованою групою1. 

У частині 1 ст. 19 КК України вказано, що осудною визнається 
особа, яка під час учинення злочину могла усвідомлювати свої дії (без-
діяльність) і керувати ними. Кримінальний закон виходить із того, що 
тільки осудна особа може вчинити злочин і тому нести кримінальну 
відповідальність; це насамперед зумовлено тим, що злочин завжди є 
свідомим актом поведінки особи, і означає правильне розуміння фак-
тичних об’єктивних ознак злочину, тільки осудна особа може правиль-
но усвідомлювати сутність вчиненого злочину та правильність призна-
ченого покарання.

Як висновок, щоб особа була визнана учасником організованої 
групи, вона повинна бути фізичною, осудною та досягти віку, з якого 
наступає кримінальна відповідальність. Зауважимо, що в науковій лі-
тературі, зокрема Р. Р. Галіакбаровим2, Р. І. Михєєвим3, Р. Д. Сабітовим4, 
здійснювались спроби визнання можливості вчинення групового зло-
чину однією особою, яка відповідала б ознакам суб’єкту злочину, коли 
інші особи, які брали участь у вчиненні злочину, не мали цих ознак5. 
Вважаємо таку позицію не достатньо обґрунтованою, адже, виходячи 
з загального поняття співучасті, наведеного в ст. 26 КК України, не 
допустимо визнавати такий злочин груповим. 

Що ж до віку, то відповідно до ч. 1 ст. 22 КК України зазначено, 
що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчи-
нення злочину виповнилось 16 років. Особа віком від 14 до 16 років 

1  Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стій-
кими злочинними об’єднаннями [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов. 
Суду України від 23 груд. 2005 р. № 13 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/v0013700-05 (дата звернення: 
31.08.2015). – Заголовок з екрана.

2  Галиакбаров Р. Р. Групповое преступление (постоянные и переменные признаки) 
/ Р. Р. Галиакбаров. – Свердловск : Свердлов. юрид. ин-т, 1973. – С. 118–120.

3  Михеев Р. И. Уголовно-правовая оценка общественной опасности деяний 
невменяемых при групповых преступлениях / Р. И. Михеев // Актуальные проблемы 
борьбы с групповой преступностью : межвуз. сб. науч. тр. – Омск : Изд-во Омск. высш. 
шк. милиции, 1983. – С. 16–19.

4  Сабитов Р. Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными групповыми по-
сягательствами : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Р. Д. Сабитов ; Свердлов. юрид. 
ин-т. – Свердловск, 1980. – С. 8, 9.

5  Гуторова Н. А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. 
пособие / Н. А. Гуторова. – Харьков : Рубикон П, 1997. – С. 6.
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не відповідає за злочини, за які встановлюється відповідальність 
з 16 років, навіть якщо вона брала в них участь як співучасник. У цих 
випадках особа віком від 14 до 16 років може нести відповідальність 
тільки тоді, коли в її діях містяться ознаки іншого злочину, за який 
законом встановлено відповідальність з 14 років. Це означає, що 
вчинення злочину особою (суб’єктом злочину) за участю неосудного 
або особи, яка не досягла віку кримінальної відповідальності (16 ро-
ків, а у випадках, передбачених ч. 2 ст. 22 КК, — 14), не утворює 
співучасті у злочині. 

Слід зазначити, що існує певна невідповідність у законодавчому 
підході щодо злочинів, вчинених бандою. Так, відповідно до п. 17 по-
станови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду 
судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинни-
ми об’єднаннями» від 23 грудня 2005 р. № 13 бандою необхідно визна-
вати озброєну організовану групу або злочинну організацію, яка по-
передньо створена з метою вчинення кількох нападів на підприємства, 
установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, 
який потребує ретельної довготривалої підготовки1. Відповідно до п. 2 
ст. 22 КК України особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, 
підлягають кримінальній відповідальності за бандитизм (ст. 257 КК 
України).

Зокрема, І. І. Радіоновим обґрунтовано, що встановлення за вчи-
нення злочину, передбаченого ст. 257 КК України «Бандитизм», кри-
мінальної відповідальності осіб віком від 14 до 16 років не відповідає 
виробленим теорією кримінального права принципам встановлення 
за вчинення окремих злочинів зниженого віку кримінальної відпові-
дальності. На підставі цього вноситься пропозиція виключити ст. 257 
КК України з передбаченого ч. 2 ст. 22 КК України переліку злочинів, 
за які підлягають відповідальності особи у віці від 14 до 16 років. Зо-
крема, науковцем зазначається, що на підставі аналізу віку осіб, з яко-
го вони визнаються суб’єктом бандитизму, доводиться недоцільність 
визнання суб’єктом цього злочину неповнолітніх віком від 14 до 
16 років. Такий висновок ґрунтується на тому, що бандитизм не на-

1  Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стій-
кими злочинними об’єднаннями [Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов. 
Суду України від 23 груд. 2005 р. № 13 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – 
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/v0013700-05 (дата звернення: 
31.08.2015). – Заголовок з екрана.
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лежить до злочинів, значною мірою поширених серед неповнолітніх 
цього віку, а усвідомлення особами віком від 14 до 16 років суспіль-
ної небезпечності бандитизму як самостійного злочину не видається 
безспірним. З урахуванням цього робиться висновок, що рішення 
законодавця щодо встановлення за бандитизм зниженого віку кримі-
нальної відповідальності не відповідає теоретичним положенням 
кримінального права1. З такою пропозицією ми погоджуємось.

Не утворює співучасті у злочині також залучення до участі у вчи-
ненні злочину іншої особи, яка хоч і володіє ознаками суб’єкта зло-
чину, але вчиняє суспільно небезпечне діяння внаслідок фізичного або 
психічного примусу, виконання наказу чи розпорядження за наявнос-
ті підстав, що виключають злочинність діяння (статті 40, 41 КК Укра-
їни), а також обману, коли особа, перебуваючи в омані, впевнена, що 
вчиняє правомірні дії. 

Ще одним аспектом, який потребує дослідження, є спеціальний 
суб’єкт як учасник організованої групи. Згідно з ч. 2 ст. 18 КК України 
спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила 
у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, 
суб’єктом якого може бути лише певна особа. Отже, спеціальний 
суб’єкт злочину — це суб’єкт злочину, який крім загальних ознак 
(осудності і віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність), 
наділений додатковими ознаками, які і визначають його відповідаль-
ність за певною статтею КК України.

Як відомо, у розд. VI Загальної частини КК України немає об- 
межень щодо співучасті у злочині, що вчиняються спеціальними 
суб’єктами. Отже, можна зробити висновок про те, що всі характерні 
конструктивні ознаки повинні мати місце і при співучасті у злочинах 
із спеціальним суб’єктом. Характерною ознакою є те, що їх можуть 
вчинити лише особи, наділені ознаками спеціального суб’єкта. Ви-
никає питання, чи можлива співучасть у таких злочинах осіб, які не 
мають ознак спеціального суб’єкта? Чи можуть ці особи відповідати 
за ті злочини, суб’єкт вчинення яких є спеціальним? У статтях КК 
України про співучасть немає прямої заборони позитивно вирішувати 
це питання. У Кодексі не зазначено, що співучасть у злочинах зі спе-
ціальним суб’єктом є неможливою. Більше того, це питання прямо 

1  Радіонов І. І. Кримінальна відповідальність за бандитизм : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / І. І. Радіонов ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – С. 14, 15.
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вирішене стосовно злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини). Так, у ч. 3 ст. 401 КК України 
вказується, що співучасть у військових злочинах осіб, не згаданих у цій 
статті (тобто не військовослужбовців), тягне за собою відповідальність 
за відповідними статтями цього розділу, тобто розділу Особливої час-
тини КК про військові злочини (розд. XIX). Очевидно, що й в інших 
злочинах зі спеціальним суб’єктом особи, які не є спеціальними 
суб’єктами, можуть виступати як співучасники злочину. Інакше кажу-
чи, виконавцем цих злочинів може бути тільки спеціальний суб’єкт, 
а як організатор, підбурювач, пособник можуть виступати й інші осо-
би, не наділені ознаками спеціального суб’єкта. Щоправда, іноді 
об’єктивна сторона деяких злочинів описується в законі (диспозиції) 
так, що вона не виключає як співвиконавців (субсидіарних суб’єктів) 
і осіб, котрі не є спеціальними суб’єктами.

Існують кілька підходів щодо вирішення цієї проблеми. Перший 
допускає співучасть у формі співвиконавства у злочині зі спеціальним 
суб’єктом осіб, які не мають додаткових ознак такого суб’єкта. Квалі-
фікація дій усіх осіб, які вчиняли злочин, відбувається за відповідною 
статтею Особливої частини КК, яка встановлює відповідальність за 
злочин зі спеціальним суб’єктом, без посилань на Загальну частину. 
Так, на думку Р. Д. Шарапова, особа, що не володіє ознаками спеціаль-
ного суб’єкта злочину, однак взяла участь у його вчиненні поряд зі 
спеціальним суб’єктом шляхом виконання частини ознак об’єктивної 
сторони складу, має визнаватися не складною співучастю, а співвико-
навством у злочині зі спеціальним суб’єктом1. В. О. Навроцький уточ-
нює, що при цьому потрібне посилання на ч. 2 ст. 27 КК України2. 
Наприклад, С. О. Семенов пропонує закріпити поняття співвиконавця 
як особи, що безпосередньо брала участь у вчиненні злочину спільно 
з виконавцем, але не володіє його спеціальними ознаками як окремий 
вид співучасників3.

Другий підхід заперечує співвиконавство осіб, які не мають ознак 
спеціального суб’єкта, у злочинах, що можуть бути вчинені лише пев-

1  Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уголовном праве / Р. Д. Шарапов. – СПб. : 
Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 227, 228.

2  Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / 
В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 315.

3  Семенов С. А. Специальный субъект преступления в уголовном праве : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. А. Семенов ; Акад. упр. МВД России. – М., 
1999. – С. 8.
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ною особою. На думку О. В. Васильєвського, якщо складом злочину 
передбачено спеціальний суб’єкт, то особи, які не є такими, визнають-
ся не співвиконавцями, а іншими учасниками, незалежно від фактич-
ного виконання об’єктивної сторони1. Згідно з чинним кримінальним 
законом України кваліфікація дій таких осіб можлива лише за ст. 27 
КК України як відповідальність за організацію, підбурювання, пособ-
ництво та відповідними статтями Особливої частини КК України. 
Досить категорично висловлюється М. В. Меркушев, який проголошує 
недопустимість такої співучасті, виходячи з того, що це призведе до 
безмежного розширення кола осіб, які підлягають кримінальній відпо-
відальності, і підірве у самій основі ідею виділення самостійних скла-
дів злочинів зі спеціальним суб’єктом2. 

Третій підхід зводиться до того, що співучасть у злочинах зі спеці-
альним суб’єктом може мати місце у випадках, прямо встановлених 
законом, і не допускається тоді, коли закон окремо не передбачає мож-
ливості відповідальності приватних осіб за нормами про злочини 
спеціальних суб’єктів3. Обґрунтовану критику такого підходу дав 
В. В. Устименко, який зазначав, що закон не містить прямої заборони 
співучасті у злочинах зі спеціальним суб’єктом. Положення КК Укра-
їни про співучасть поширюються на всі діяння, вказані в Особливій 
частині (у тому числі і вчинювані спеціальним суб’єктом), практика 
визнає можливість такої співучасті, а військовослужбовець як спеці-
альний суб’єкт злочинів за своєю юридичною природою нічим не 
відрізняється від інших спеціальних суб’єктів4.

Визначальною, на наш погляд, є позиція М. І. Бажанова, який ви-
знавав, що: а) суб’єктом злочину зі спеціальним суб’єктом-виконавцем 
може бути лише особа, якій властиві ознаки спеціального суб’єкта; 
б) звідси випливає, що виконавцем злочину зі спеціальним суб’єктом 
може бути тільки цей спеціальний суб’єкт; в) спираючись на вислов-
лені вище положення, слід визнати можливість співучасті осіб, що не 

1  Кругликов Л. Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Л. Л. Кру-
гликов, А. В. Васильевский. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – С. 121.

2  Меркушев М. В. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом / 
М. В. Меркушев // Учен. зап. Белорус. гос. ун-та. – 1957. – Вып. 34. – С. 16.

3  Трайнин А. Н. Учение о соучастии : монография / А. Н. Трайнин. – М. : Юриз-
дат НКЮ СССР, 1941. – С. 41.

4  Устименко В. В. Квалификация преступлений со специальным субъектом : учеб. 
пособие / В. В. Устименко. – Киев : Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – 
С. 32–33.
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є спеціальними суб’єктами, у злочинах зі спеціальним суб’єктом; 
г) у таких випадках особи, що не мають ознак спеціального суб’єкта, 
можуть виступати як організатори, підбурювачі, пособники того зло-
чину, виконавцем якого є спеціальний суб’єкт1. 

Таким чином, ураховуючи позицію відомого вченого, можна на-
голосити, що ці співучасники несуть відповідальність за тією статтею 
КК України, що передбачає злочин, вчинений виконавцем — спеціаль-
ним суб’єктом.

Якщо ж злочин зі спеціальним суб’єктом характеризується тим, що 
частина його об’єктивної сторони може бути виконана особою, яка не 
є спеціальним суб’єктом, останній підлягає відповідальності як спів-
виконавець за іншою статтею КК України, яка передбачає відповідаль-
ність за такий злочин, вчинений загальним суб’єктом. Проте у такому 
разі створюється колізія з нормою, що міститься в ч. 1 ст. 29 КК Украї-
ни, на що вказується в юридичній літературі, розв’язання якої можли-
во лише шляхом доповнення ч. 1 ст. 29 КК України та викладенням її 
в новій редакції: після слів «вчинений ним злочин.» доповнити речен-
ням: «Якщо особа є співвиконавцем злочину, передбаченого в цьому 
Кодексі як злочин зі спеціальним суб’єктом, і не є спеціальним 
суб’єктом, вона підлягає відповідальності як співвиконавець за іншою 
статтею цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за такий 
злочин, вчинений загальним суб’єктом». 

Що ж до організованої групи, судовою практикою у випадках, коли 
злочин вчиняється таким злочинним об’єднанням, усі учасники визна-
ються співвиконавцями злочину незалежно від того, чи брали вони 
безпосередню участь у скоєнні злочину. Якщо ж особа не є членом 
організованої групи, але сприяє в здійсненні злочинів, вона може бути 
визнана: а) пособником, підбурювачем або організатором вчинювано-
го злочину; б) виконавцем, якщо таке сприяння передбачено в КК 
України як самостійний злочин (приміром, участь у вчиненні нападу 
озброєною бандою). Винятком є, коли вчинений злочин вимагає на-
явності спеціального суб’єкта, а відповідними ознаками володіють не 
всі члени групи. У такому разі виконавцями є особи, що мають ознаки 
спеціального суб’єкта, а всі інші розглядаються як організатори, під-
бурювачі і пособники.

1  Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. М. І. Бажа-
нова. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 256.
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Законодавчою новелою є нова редакція ч. 4 ст. 369 КК України, 
наведена в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку 
з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 
візового режиму для України» від 13 травня 2014 р. щодо пропозиції, 
обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене 
організованою групою чи її учасником. Уперше законодавець виокрем-
лює дві обставини, що обтяжують кримінальну відповідальність: 
вчинення цього злочину організованою групою та вчинення його 
учасником організованої групи, з визнанням їх альтернативними озна-
ками. Такий підхід сприймаємо критично, тому що вчинення злочину 
організованою групою може бути й одним учасником злочинного 
об’єднання, який виконує певне завдання і реалізує мету його злочин-
ної діяльності. Якщо ж учасник організованої групи діє самостійно, 
відсутній зв’язок з діями інших учасників і з метою злочинної діяль-
ності організованої групи, то в наявності ексцес виконавця. Така осо-
ба підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах як 
загальний, а не спеціальний суб’єкт. Виокремлення учасника органі-
зованої групи в ч. 4 наведеної статті є зайвим і таку ознаку слід ви-
ключити.

Наступне проблемне питання стосується відповідальності юридич-
них осіб і визнання їх учасниками організованої групи. Зауважимо, що 
ідея запровадження в Україні кримінальної відповідальності юридич-
них осіб не є новою ані для науки кримінального права, ані для прак-
тики кримінально-правового законопроектування. Останнім часом така 
дискусія активізувалася переважно у зв’язку із підписанням Україною 
низки міжнародно-правових актів, які покладають на їх учасників 
обов’язок встановлювати кримінальну відповідальність юридичних 
осіб за деякі посягання. 

Серед українських авторів є як противники, так і прихильники 
встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб. Так, одні 
науковці, серед яких Л. П. Брич, С. Б. Гавриш, Н. О. Гуторова, О. О. Ду-
доров, О. Козаченко, С. Я. Лихова, В. І. Осадчий та Е. М. Кісілюк, 
висувають аргументи проти встановлення кримінальної відповідаль-
ності юридичних осіб. 

Інші автори, такі як В. О. Журавльов, О. Матковський, В. Смітієн-
ко, В. І. Розенко, В. К. Матвійчук, О. Романюк, А. В. Савченко, Г. Ага-
фонова, П. Л. Фріс, наводять доводи на користь встановлення кримі-



371

8.1. Злочини, вчинені організованою групою: проблеми законодавчої регламентації...

нальної відповідальності юридичних осіб. Переважно ці доводи є 
дзеркальними щодо аргументів противників цього запровадження.

Зазначимо, що визнання чи невизнання юридичної особи суб’єк-
том, який підлягає кримінальній відповідальності за вчинення зло-
чину, є одним із концептуальних положень (відправних засад) кримі-
нального законодавства кожної окремої держави. З урахуванням того 
чи іншого вирішення цього питання будується вся система норм та 
інститутів кримінального права в державі. При прийнятті нині чин-
ного КК України 2001 р. на доктринальному і правотворчому рівнях 
була схвалена концепція, згідно з якою юридичні особи не визна-
ються суб’єктами злочину. Відповідно і всі інститути як Загальної, 
так і Особливої частин чинного Кодексу були побудовані так, що вони 
стосуються кримінальної відповідальності виключно фізичних осіб. 
Таким чином, запровадження кримінальної відповідальності юри-
дичних осіб в Україні можливе лише після схвалення на доктриналь-
ному (науковому) рівні цієї концепції, вироблення механізмів її 
впровадження до всіх інститутів кримінального права, розроблення 
теоретичної моделі нового КК України, побудованого на концепції 
визнання суб’єктами, що підлягають кримінальній відповідальності, 
і фізичних, і юридичних осіб1.

Ще однією актуальною проблемою законодавчої регламентації 
кримінальної відповідальності є не завжди продумане ставлення за-
конодавця до визнання злочину, вчиненого організованою групою, як 
обставини, що обтяжує покарання (кримінальну відповідальність). 
Причому підвищена суспільна небезпечність злочину, вчиненого таким 
стійким злочинним об’єднанням, не викликає сумніву, проте така об-
ставина суперечливо описана в ст. 67 КК України як така, що обтяжує 
покарання. Законодавець у п. 2 ч. 1 цієї статті вказує, що при призна-
ченні покарання обставинами, які його обтяжують, визнаються вчи-
нення злочину групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 або ч. 3 ст. 28 
КК України). Тлумачення цієї норми та норми, що міститься в ч. 1, 
дозволяє зробити висновок, що вчинення злочину організованою гру-
пою визнається обставиною, що обтяжує покарання, проте вона не 

1  Висновок кафедри кримінального права № 1 Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого» щодо проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів 
кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб» (реєстр. № 2032 від  
17 січня 2013 р.) від 11 лютого 2013 р. за № 04–20/3–246. – С. 1.
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охоплює за своїм змістом вчинення злочину за попередньою змовою 
групою осіб. Охоплення відсутнє, ураховуючи, що вчиненням злочину 
за попередньою змовою групою осіб визнається лише співвиконавство, 
що не є обов’язковим для вчинення злочину організованою групою. 
Редакція п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України потребує уточнення, її доцільно 
викласти в такій редакцій: «2) вчинення злочину за попередньою змовою 
групою осіб при співвиконавстві або з розподілом ролей чи організова-
ною групою (частини друга або третя статті 28)». 

Як доведено слідчо-судовою практикою, емпіричними даними, 
найбільша кількість злочинів, що вчиняються організованими група-
ми у першу чергу у сферах, де забезпечується отримання незаконної 
вигоди та можна здійснити незаконне збагачення, реалізуються по-
літичні, релігійні, економічні незаконні цілі. Це сфери службової  
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публіч- 
них послуг, використанням природних ресурсів, господарської діяль-
ності тощо. Аналіз відповідних складів злочинів показує, що в бага-
тьох випадках вчинення злочину організованою групою визнається 
обставиною, що обтяжує кримінальну відповідальність, і законодавець 
вказує її в кваліфікованому або особливо кваліфікованому складі зло-
чину. Проте в низці статей така ознака відсутня, хоча слідчо-судова 
практика та інші емпіричні дані підтверджують у багатьох випадках 
наявність такої обставини при вчиненні конкретних злочинів. Це 
стосується насамперед злочинів проти довкілля (наприклад, статті 237, 
239, 2391 КК України).

Таким чином, дослідження актуальних проблем законодавчої 
регламентації кримінальної відповідальності за вчинення злочинів 
організованою групою дозволяє сформулювати пропозиції щодо удо-
сконалення як певних норм Загальної частини КК України (статей 
29, 67), так і його Особливої частини — в частині усунення недоліків 
їх редакції. 

8.2.  Проблеми кваліфікації злочинів,  
вчинених організованою групою

Щодо кваліфікації злочинів, вчинених організованою групою, то 
цією проблемою займались такі вчені, як Ф. Г. Бурчак, М. Д. Дурманов, 
М. І. Ковальов, А. А. Тер-Акопов, П. Ф. Тельнов, Ю. В. Гродецький, 
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А. П. Козлова та ін. Хоча проблематиці кваліфікації присвячено чи мало 
праць, низка питань і  сьогодні залишаються дискусійними. Це пере-
дусім зумовлено істотною зміною регламентації інституту спів участі 
у КК України 2001 р. та модернізацією організованої злочинності.

Кваліфікацією злочину є встановлення та юридичне закріплення 
точної відповідності між вчиненим злочинним діянням та ознаками 
складу злочину, що передбачений відповідною статтею КК України1. 
Дії винних слід кваліфікувати як злочин, вчинений організованою 
групою, якщо в них передусім містяться всі ознаки цього злочинного 
об’єднання. 

Вивчення слідчо-судової практики дозволяє виокремити питання, 
які викликають труднощі при кваліфікації розглядуваних злочинів. 
Зазначимо, що визначення моменту закінчення злочину має важливе 
значення для кваліфікації скоєного діяння як вчиненого організованою 
групою. Відомо, що момент закінчення злочину, вчиненого організо-
ваною групою, законодавець визначає по-різному — залежно від 
юридичної конструкції складу злочину. По-перше, таким є момент 
організації (створення) певного виду організованої групи, приміром, 
озброєної банди (ст. 257 КК України), терористичної групи (ч. 1 
ст. 258³ КК України), незаконного воєнізованого формування (ч. 1 
ст. 260 КК України) або збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК Укра-
їни). По-друге, це момент вчинення злочину вже організованою (ство-
реною) організованою групою, тобто злочинним об’єднанням, якому 
притаманні усі ознаки такої групи (ст. 257 КК України тощо). Повне 
виконання об’єктивної сторони складу злочину, для вчинення якого 
створена організована група, визнається моментом закінчення зло-
чину, вчиненого організованою групою. Саме створення організованої 
групи у випадках, не передбачених статтями Особливої частини КК 
України, тягне кримінальну відповідальність за готування до тих зло-
чинів, для вчинення яких вона створена. При цьому необхідно врахо-
вувати вимогу ч. 2 ст. 14 КК України про те, що кримінальна відпо-
відальність настає за готування тільки за злочини середньої тяжкості, 
тяжкі або особливо тяжкі. 

По-третє, залежно від юридичної конструкції складу злочину є 
дискусійними питання моменту закінчення участі в злочинному 

1  Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / 
В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 365.
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об’єднанні: а) участі в озброєній банді, організованій з метою нападу 
на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб (ст. 257 КК 
України); б) участі в терористичній групі (ч. 1 ст. 258³ КК України); 
в) участі у складі незаконного воєнізованого або збройного формуван-
ня (ч. 2 ст. 260 КК України). При кваліфікації злочинів слід відрізняти 
участь у складі організованої групи певного виду, якщо законодавець 
такі випадки визнає самостійною формою об’єктивної сторони, та 
участь у діяльності, наприклад, створених не передбачених законами 
України воєнізованих формувань (ч. 1 ст. 260 КК України) і озброєних 
формувань (ч. 2 ст. 260 КК України). Відмінність полягає в тому, що 
участь у діяльності вчиняється суб’єктом, який не є учасником такого 
злочинного об’єднання, але він усвідомлює, що бере участь у ньому. 

По-четверте, законодавець фіксує й інші юридичні конструкції 
складу злочинів — сприяння у діяльності злочинних об’єднань як 
організованих груп: організаційне або інше сприяння діяльності теро-
ристичної групи (ч. 1 ст. 258³ КК України). У таких випадках суб’єктом 
сприяння не є учасник терористичної групи, проте така особа знає, що 
сприяє діяльності певного виду злочинного об’єднання.

За загальним правилом межі відповідальності співучасників визна-
чаються межами діяння виконавця, саме тому при вчиненні ним неза-
кінченого злочину (готування до злочину або замах на злочин) інші 
співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть 
у незакінченому злочині та їхні діяння кваліфікують за відповідною 
частиною ст. 27, ч. 1 ст. 14 або ч. 2 чи ч. 3 ст. 15 КК України і відповід-
ною статтею (частиною статті) Особливої частини Кодексу, яка перед-
бачає відповідальність за закінчений злочин.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 КК України «ознаки, що характеризують 
особу окремого співучасника злочину, ставляться у вину лише цьому 
співучасникові». Наведене законодавче положення свідчить, що озна-
ки, які характеризують особу певного співучасника та впливають на 
кваліфікацію злочину, підлягають ставленню у вину лише цьому спів-
учаснику, незалежно від того, знали про них інші співучасники чи ні. 
У кримінально-правовій літературі та слідчо-судовій практиці тради-
ційним (загальновизнаним) є підхід, що ознака повторності (рецидиву) 
злочинів характеризує особу винного1, наприклад, якщо при співучас-

1  Козлов А. П. Единичные и множественные преступления / А. П. Козлов, А. П. Се-
вастьянов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2011. – С. 671–678; Зінченко І. О. Множинність 
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ті у вбивстві один із співучасників раніше вчинив умисне убивство, то 
така кваліфікуюча ознака ставиться лише йому у вину.

Дискусійним сьогодні залишається питання про межі ставлення 
у вину співучасникам фактично вчиненого виконавцем злочину, якщо 
при змові на спільне вчинення злочину не були конкретизовані 
обов’язкові або кваліфікуючі ознаки його складу. Наприклад, як ква-
ліфікувати дії підбурювача, який схилив до вбивства, не уточнивши 
способу його вчинення, а виконавець скоїв його з особливою жорсто-
кістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України) або способом, небезпечним для 
життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України)? Вирішення цього 
питання залежить від конкретизації співучасниками ознак складу зло-
чину, на вчинення якого відбулася змова. Так, якщо між співучасника-
ми відбулася домовленість про скоєння конкретного складу злочину 
(наприклад, вбивства, крадіжки, вимагання), а виконавець вчинив цей 
злочин за наявністю кваліфікуючих ознак (приміром, особлива жор-
стокість; насильство, небезпечне для життя і здоров’я особи), то ста-
вити співучасникам у вину цю ознаку можна лише за умови, якщо вони: 
а) завідомо знали про її наявність (зокрема, завідомо усвідомлювали, 
що домовляються про вбивство жінки, яка знаходиться у стані вагіт-
ності) і змова відбулася саме на вчинення цього злочину, або б) за 
обставинами справи усвідомлювали можливість наявності такої озна-
ки і припускали вчинення такого злочину. Якщо співучасники домо-
вилися про вчинення злочину, визначеного родовими (видовими) 
ознаками його складу, то у вину їм ставиться фактично вчинений ви-
конавцем злочин за умови, що вони усвідомлювали можливість його 
скоєння1.

Якщо мотив або мета є обов’язковими ознаками складу злочину, 
то їхня відсутність у діянні співучасника виключає кримінальну від-
повідальність за скоєне у зв’язку з невідповідністю ознак фактичного 
суспільно небезпечного діяння ознакам складу злочину, передбачено-
го відповідною статтею (частиною статті) Особливої частини КК 
України. Якщо ж мотив або мета є кваліфікуючими ознаками складу 
конкретного злочину, то їхня відсутність у діянні співучасника не ви-
ключає кримінальної відповідальності, а лише тягне кваліфікацію 

злочинів: поняття, види, призначення покарання : монографія / І. О. Зінченко, В. І. Тю-
тюгін ; за заг. ред. В. І. Тютюгіна. – Х. : Фінн, 2008. – С. 162–168.

1  Устименко В. В. Квалификация преступлений со специальным субъектом : учеб. 
пособие / В. В. Устименко. – Киев : Изд-во УМК ВО при Минвузе УССР, 1988. – С. 154.
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вчиненого за іншою статтею (частиною статті) Особливої частини КК 
України. У разі якщо вони не передбачені ані в основному, ані у при-
вілейованому, ані у кваліфікованому складах злочинів, то мотив і мета 
враховуються при призначенні покарання як обставини, що пом’як-
шують або обтяжують покарання чи такі, що характеризують особу 
винного.

Ще одними проблемами при кваліфікації злочинів, вчинених орга-
нізованою групою, є питання добровільної відмови, дійового каяття та 
ексцесу виконавця. Розпочнемо із дослідження проблем добровільної 
відмови. Після прийняття нового КК України деякі положення стали 
тлумачити неоднозначно, мали дискусійний характер і вимагали по-
глибленого вивчення та вироблення нових сучасних підходів щодо їх 
розв’язання. Насамперед це зумовлено тим, що окремі положення ін-
ституту добровільної відмови від вчинення злочину недостатньо чітко 
викладені в статтях 17 та 31 КК України1.

Визначення суттєвих ознак добровільної відмови при співучасті 
неможливе без встановлення таких ознак для загального поняття до-
бровільної відмови. Більшість вчених розглядає такі ознаки: добро-
вільність, усвідомлення можливості доведення злочину до кінця і оста-
точність. Деякі виокремлюють тільки дві ознаки — добровільність 
і остаточність припинення злочину. Усвідомлення можливості дове-
дення злочину до кінця при цьому відносять до добровільності. Перша 
ознака — добровільність — означає припинення початого злочину 
з власної волі суб’єкта. Добровільною відмова визнається у двох ви-
падках: 1) коли відсутні обставини, що можуть перешкодити завершен-
ню злочину, і особа, знаючи про це, припиняє діяння; 2) коли такі об-
ставини присутні, але особа не знає про них і за своєю волею не 
доводить злочин до кінця. Для встановлення ознаки добровільності 
першорядне значення має усвідомлення особою можливості доведен-
ня злочину до кінця. Це наступна ознака добровільної відмови, що 
вказує на певний інтелектуальний процес оцінки обставин здійснення 
злочину, що склалися. Він містить не лише аналіз цих обставин, але 

1  Клименко С. В. Особливості добровільної відмови від повторного замаху на 
вчинення злочину / С. В. Клименко // 10 років чинності Кримінального кодексу Укра-
їни: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодав-
ством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 жовт. 2011 р. 
/ редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 
2011. – С. 250.
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і вироблення на його основі уявлення про можливість завершення зло-
чину. Наступною ознакою визнається остаточність, яку можна сфор-
мулювати як остаточне рішення особи про припинення початого зло-
чину. На думку Ю. В. Гродецького, останньою ознакою є незавершеність 
злочину, тобто відсутність у діянні суб’єкта однієї або кількох об’єк
тивних ознак конкретного складу злочину1. Наведемо вирок Апеляцій-
ного суду Донецької області у справі від 16 липня 2013 р.: «А., пере-
буваючи у стані алкогольного сп’яніння, діючи умисно, з метою 
статевого акту з Б., застосував фізичну силу. Б. всіляко намагалась 
зупинити злочинні дії А., але її воля була подавлена злочинними діями 
А., направленими на вступ у статевий зв’язок з потерпілою проти її 
волі. А. не довів злочин до кінця, за причиною, яка не залежала від 
його волі. В апеляції А. просить вирок суду скасувати, мотивуючи тим, 
що суд у вироку не навів конкретних причин, які не залежали від ньо-
го та перешкоджали йому довести злочин до кінця, а тому вважає, що 
внаслідок добровільної відмови від вчинення злочину він не повинен 
нести кримінальну відповідальність. 

Для визнання відмови від вчинення злочину добровільною в діях 
особи повинні бути встановлені три ознаки: 1) остаточне припинення 
замаху на злочин; 2) відмова від вчинення злочину з волі самої особи; 
3) наявність у особи усвідомлення можливості довести злочин до кін-
ця. Коли ж особа відмовляється від доведення злочину до кінця 
у зв’язку з фактичною неможливістю його успішного здійснення, це є 
не добровільною відмовою, а вимушеною. У наведеному випадку, в той 
час коли потерпіла благала засудженого припинити свої злочинні дії, 
то він цього не зробив, а припинив їх лише тоді, коли свідок К., помі-
тивши його злочинні дії, виказала погрозу, що викличе міліцію. Тоб-
то А. усвідомлював, що з вказаних вище причин він був позбавлений 
можливості довести злочин до кінця, а тому вимушено відмовився  
від його закінчення. Оскільки його відмова була не добровільною, 
а вимушеною, то він повинен відповідати за вчинення замаху на 
зґвалтування»2. Як бачимо, у наведеній ситуації відсутня ознака — від-

1  Гродецький Ю. В. Добровільна відмова при співучасті : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Гродецький ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. – Х., 2002. – С. 7, 8.

2  Ухвала Апеляційного суду Донецької області [Електронний ресурс] : справа  
від 16 лип. 2013 р. // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/32541637 (дата звернення: 31.08.2015). – Заголовок  
з екрана.
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мова від вчинення злочину за власною волею, тому відповідно особа 
відповідає за вчинений нею злочин і не звільняється від кримінальної 
відповідальності.

Добровільна відмова при співучасті має свої особливості. Цей 
висновок є загальновизнаним у науці кримінального права і відо-
бражений у нормах ст. 31 КК України, тому потрібно визнати безпід-
ставними твердження окремих науковців, що закон не передбачає 
якихось особливих ознак добровільної відмови співучасників порів-
няно з добровільною відмовою від вчинення злочину особою, що діє 
індивідуально. У літературі існують різні думки з окремих питань 
добровільної відмови при співучасті. Так, В. В. Безуглов зазначає, що 
загальною для всіх учасників умовою добровільної відмови має бути 
розрив причинного зв’язку між діянням співучасника та злочинним 
результатом1. Ще раніше І. П. Малахов говорив про припинення при-
чинного зв’язку2. Інші ж автори як на загальну ознаку вказують на 
те, що співучасник, який добровільно відмовився, зобов’язаний сво-
їми активними діями ліквідувати створені ним раніше умови для 
вчинення злочину або повинен нейтралізувати діяльність виконавця3. 
Існує  й  така  позиція:  співучасник  при  добровільній  відмові 
зобов’язаний своєчасно вилучити свій внесок у злочин4. Наведемо 
вирок Добровеличківського районного суду Кіровоградської області 
у справі № 487/11 від 6 травня 2011 р. У постанові вказано, що осо-
ба з корисних мотивів, таємно, умисно викрав дизельне пальне. Але 
цей намір не був доведений до кінця, з незалежних від нього причин, 
бо його затримали працівники міліції. У цьому випадку відсутня сама 
подія. Згідно з ч. 1 ст. 17 КК України встановлено, що добровільною 
відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування 

1  Безуглов В. В. Особенности ответственности при добровольном отказе соучаст-
ников / В. В. Безуглов // Вопросы юридической техники в уголовном и уголовно
исправительном законодательстве : сб. науч. ст. – Ярославль : Яросл. гос. унт, 1997. – 
С. 129.

2  Малахов И. П. Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения  
о соучастии по советскому уголовному праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук / 
И. П. Малахов ; Воен.полит. акад. им. В. И. Ленина. – М., 1960. – С. 25.

3  Учебник уголовного права. Общая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. На-
умова. – М. : Спарк, 1996. – 412 с.

4  Гродецький Ю. В. Добровільна відмова в організованих групах / Ю. В. Гродець-
кий // Конституція – основа державноправового будівництва і соціального розвитку 
України : тези наук. доп. та повідомл. учасн. наук. конф. мол. учених (м. Харків, 
30 черв. 2001 р.). – Х., 2001. – С. 167–170.
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до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлю-
вала можливість доведення злочину до кінця. Тобто, якби він мав 
намір викрасти пальне, то в нього для цього не було ніяких перешкод. 
Добровільна відмова відбулася на стадії замаху на вчинення злочину, 
якщо припустити, що намір вчинити крадіжку все-таки був, і оскіль-
ки реальної шкоди об’єкту кримінально-правової охорони не заподія-
но, то він взагалі не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку 
з добровільною відмовою від доведення злочину до кінця1.

Як у теорії кримінального права, так і в процесі правозастосовної 
діяльності домінує положення, згідно з яким можливість відмови від 
повторного замаху виключається2. Як зазначено в абз. 2 п. 4 поста-
нови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 7 лютого 2003 р. 
«Про судову практику у справах про злочини проти життя та здоров’я 
особи», якщо відмова мала місце вже після вчинення дій, які особа 
вважала за необхідне виконати для доведення злочину до кінця, але 
його не було закінчено з причин, що не залежали від її волі, діяння 
належить кваліфікувати відповідно до ч. 2 ст. 15 КК України як за-
кінчений замах на злочин, який особа бажала вчинити. При цьому 
треба мати на увазі, що замах на злочин може бути вчинено лише 
з прямим умислом (коли особа усвідомлює суспільно небезпечний 
характер свого діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслід-
ки і бажає їх настання)3.

Так, Ю. В. Біла акцентує увагу на тому, що при добровільній від-
мові співучасників слід враховувати особливості групового злочину 
та передбачити додаткові умови звільнення суб’єкта такого злочину 
від кримінальної відповідальності. Доведено, що основним критерієм 
при визначенні достатності підстав для звільнення організатора та 
підбурювача від кримінальної відповідальності повинно бути не лише 

1  Постанова Добровеличківського районного суду Кіровоградської області [Елек-
тронний ресурс] : справа № 4-87/11 від 6 трав. 2011 р // Єдиний державний реєстр 
судових рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/15350364 (дата 
звернення: 31.08.2015). – Заголовок з екрана.

2  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: 
М. І. Мельник, М. І Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юрид. думка, 
2012. – С. 65.

3   Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи 
[Електронний ресурс] : постанова Пленуму Верхов. Суду України від 7 лют. 2003 р. 
№ 2 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/v0002700-03 (дата звернення: 31.08.2015). – Заголовок з екрана.
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своєчасне повідомлення про злочин, а саме прагнення відвернути на-
слідки своєї діяльності, яке знайшло своє підтвердження. Проаналі-
зувавши форми пособництва за ознакою інтелектуального сприяння, 
науковець дійшов висновку про те, що така діяльність, знаходячи свій 
вираз у психічному впливі на свідомість і волю виконавця, значною 
мірою є схожою з діями організатора та підбурювача, а тому інтелек-
туальний пособник повинен відвернути злочин, щоб нейтралізувати 
результат своїх зусиль щодо зміцнення умислу виконавця1.

Щодо добровільної відмови при вчиненні злочину організованою 
групою, то стійкість як істотна ознака такого об’єднання, є результатом 
діяльності кожного без винятку співучасника. За своєю правовою 
природою таке діяння являє собою інтелектуальне пособництво. Тому 
для добровільної відмови учасника організованої групи потрібно за-
стосовувати ті ж правила, що і для інтелектуального пособника. Тут 
можливі два варіанти. Перший — якщо організована група створена 
для вчинення одного злочину, що допускається, або кількох, але точно 
відомо, яких злочинів, то добровільна відмова повинна виражатися 
в запобіганні всім цим конкретним злочинам. Другий — якщо учас-
ники організованої групи не знають конкретно, скільки злочинів вони 
зібралися вчинити (це більш типова ситуація), то добровільна відмо-
ва в цьому випадку визнається за умови, що дії учасника, що відмо-
вився, привели до припинення самого існування організованої групи. 
У пасивній формі добровільна відмова в цьому випадку може бути 
здійснена тільки за умови одночасної відмови всіх учасників органі-
зованої групи2. 

Певну складність становить вирішення питання про добровільну 
відмову від вчинення злочину співвиконавцями. Відповідно до ч. 1 
ст. 31 КК України у разі добровільної відмови від вчинення злочину 
виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідаль-
ності за наявності умов, передбачених ст. 17 цього Кодексу, у якій 

1  Біла Ю. В. Відповідальність за групові злочини : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / Ю. В. Біла ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 
2009. – С. 11, 12.

2  Гродецький Ю. В. Добровільна відмова при співучасті : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / Ю. В. Гродецький ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава 
Мудрого. – Х., 2002. – 20 с.; Багрій-Шахматов Л. В. Співвідношення організованої 
злочинності і тероризму / Л. В. Багрій-Шахматов // Актуальні проблеми держави та 
права : зб. наук. пр. – Одеса, 2001. – Вип. 8. – С. 33–42.
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добровільна відмова визначається як остаточне припинення особою 
за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при 
цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 
Це означає, що добровільна відмова співвиконавця може виражатися 
в діянні (діяннях), унаслідок якого запобігається завершення злочину 
іншими співвиконавцями. Відповідно до Великого тлумачного слов-
ника української мови поняття «припиняти» (припинення) означає: 
переривати яку-небудь дію, процес, стан; змушувати кого-небудь 
перестати робити щось; залишити щось без завершення; бути при-
чиною переривання якої-небудь дії, діяльності, якогось процесу1. 
Тобто під припиненням у ч. 1 ст. 17 КК України слід розуміти конкрет-
ну дію (дії) співвиконавця або його бездіяльність, завдяки якій був 
відвернений злочин. Як і виконавець, співвиконавець у більшості ви-
падків може добровільно відмовитися від завершення злочину в па-
сивній формі, просто припинивши почату злочинну діяльність. При 
цьому закон не покладає на особу обов’язок запобігти вчиненню зло-
чину іншим (іншими) співвиконавцем. Однак трапляються випадки, 
коли добровільна відмова співвиконавця повинна виявитися в активній 
формі, і він зобов’язаний запобігти доведенню злочину до кінця іншим 
співвиконавцем. Така умова виникає в тих випадках, коли між ними 
розподілені обов’язки (наприклад, один із співвиконавців починає ви-
конання об’єктивної сторони злочину, а інший завершує її)2.

Питання кваліфікації дій співучасників злочину у разі, якщо злочин 
було добровільно залишено одним із них, що зробило доведення зло-
чину до кінця неможливим, неоднозначно вирішувалося на практиці 
та викликає багато дискусій у науковій літературі. Слід зазначити, що 
більшість дослідників, зокрема А. В. Наумов3, П. Ф. Тельнов4, М. І. Ба-
жанов5 та ін., вважали, що у зазначених випадках фактично вчинене 

1  Великий тлумачний словник української мови. 170 000 слів / уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел. – К. : Перун, 2004. – С. 943.

2  Абакумова Ю. В. До питання добровільної відмови співучасників від вчинення 
злочину / Ю. В. Абакумова // Держава та регіони. Серія Право. – 2011. – № 1. – С. 121.

3  Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть : курс лекций / А. В. Наумов. – 2-е 
изд. – М. : БЕК, 1999. – 572 с.

4  Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – 
М. : Юрид. лит., 1974. – 208 c.

5  Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
освіти / М. І. Бажанов [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за 
ред.: М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2002. – 416 с.
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учасниками належить кваліфікувати як готування до злочину. Водно-
час Ф. Г. Бурчак пропонував визначати такі випадки як замах на спів-
участь у злочині1, а П. І. Гришаєв та Г. А. Кригер2 — як готування до 
співучасті чи замах на співучасть у злочині3.

На думку М. І. Бажанова, при вирішенні питань відповідальності 
співучасників при добровільній відмові необхідно застосовувати такі 
положення: 1) добровільна відмова виконавця розглядається за прави-
лами ст. 17 КК України і не має особливостей порівняно з добровіль-
ною відмовою особи, яка діє індивідуально; 2) інші співучасники при 
добровільній відмові виконавця несуть відповідальність за готування 
до злочину або замах на злочин залежно від того, на якій із цих стадій 
добровільно відмовився від доведення злочину до кінця виконавець 
(ч. 1 ст. 31 КК України); 3) питання про добровільну відмову співви-
конавця вирішується за правилами, передбаченими ч. 1 ст. 31 КК 
України, яка відсилає в таких випадках до ст. 17 КК України. Це озна-
чає, що добровільна відмова співвиконавця може виявлятися в дії 
(бездіяльності), внаслідок якої запобігається завершення злочину ін-
шими співвиконавцями: а) передусім, така відмова можлива на стадії 
готування до злочину і незакінченого замаху. Вона може бути вираже-
на в активних діях співвиконавця — вмовив інших виконавців не 
вчиняти злочин, повідомив міліцію і завдяки цьому співучасники були 
затримані, попередив жертву і вона змогла сховатися тощо.

Але добровільна відмова тут можлива і шляхом бездіяльності, коли 
співвиконавець, добровільно відмовившись від продовження злочину, 
переконаний, що внаслідок його бездіяльності інші виконавці не змо-
жуть довести злочин до кінця. Якщо ж виконавці вчинять злочин 
в який-небудь інший спосіб, то виконавець, який добровільно відмо-
вився, все одно відповідальності не несе, тому що відсутні як причин-
ний, так і винний зв’язок із вчиненим іншими виконавцями злочином. 
При добровільній відмові одного із співвиконавців інші співвиконавці 
несуть відповідальність за готування і замах на злочин залежно від 
стадії, на якій мала місце добровільна відмова; б) можлива добровіль-

1  Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву : монография 
/ Ф. Г. Бурчак. – Киев : Наук. думка, 1969. – С. 131.

2  Гришаев П. И. Соучастие по советскому уголовному праву : монография / 
П. И. Гришаев, Г. А. Кригер. – М. : Госюриздат, 1959. – 255 с.

3  Митрофанов І. І. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. При-
тула. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 147.
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на відмова співвиконавця і при закінченому замаху, коли він сам або 
за допомогою інших запобігає настанню наслідку злочину; 4) органі-
затор, підбурювач і пособник звільняються від кримінальної відпові-
дальності у зв’язку з наявністю добровільної відмови лише тоді, коли 
вони своїми діями (як правило, активними) попередять вчинення зло-
чину виконавцем (наприклад, обеззброять його, попередять потерпі-
лого, передадуть виконавця в органи влади тощо). Крім того, добро-
вільна відмова співучасників має місце і тоді, коли вони своєчасно 
повідомлять відповідні органи державної влади (поліцію, СБУ, про-
куратуру та ін.) про те, що готується або вчиняється злочин1.

Для визнання добровільною відмову від доведення злочину, вчи-
нюваного організованою групою, до кінця особою — учасником орга-
нізованої групи має бути встановлено відсутність законодавчої регла-
ментації кримінальної відповідальності за готування до злочину 
(створення організованої групи) або участь в організованій групі як за 
закінчений злочин. У цьому полягає специфіка добровільної відмови 
від вчинення злочину організованою групою як стійкої форми спів-
участі. При добровільній відмові, наприклад, від створення терорис-
тичної групи особа відмовляється не від вчинення злочину такою 
групою, а від створення такого злочинного об’єднання. 

Відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин 
невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім 
корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла 
розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шкоду. Дійове каяття в контексті ст. 45 КК України 
характеризується як соціально-активна, позитивна поведінка особи, 
яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний зло-
чин середньої тяжкості, що має юридичне значення як підстава звіль-
нення цієї особи від кримінальної відповідальності. Дійсно, звернення 
до ст. 45 КК України показує, що поняття дійового каяття утворюють 
три елементи, взяті у своїй єдності, а саме: 1) щире каяття; 2) активне 
сприяння розкриттю злочину; 3) повне відшкодування завданих збит-
ків або усунення заподіяної шкоди. 

1  Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
освіти / М. І. Бажанов [та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за 
ред.: М. І. Бажанов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – Х. : Право, 2002. – С. 214–216.
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Щодо злочинів, вчинених організованою групою, якщо ознаки 
такого злочину передбачені в статтях Особливої частини КК України, 
то серед них немає злочинів невеликої тяжкості або необережних 
середньої тяжкості. Не визнається такими злочинами за їх тяжкістю 
й готування до злочинів, вчинюваних організованою групою, а саме 
організація, наприклад, озброєної банди (ст. 257 КК України), ство-
рення терористичної групи (ст. 2583 КК України) та ін. Тому дійове 
каяття учасника організованої групи можна розглядати лише щодо 
таких злочинів, законодавчий склад яких: а) не містить такої квалі-
фікуючої ознаки, як вчинення цього злочину організованою групою; 
б) не визнає створення такої організованої групи, як закінчений  
злочин. 

Ураховуючи наведену специфіку дійового каяття та у випадку 
вчинення злочину, який підпадає під дію ст. 45 КК України, учасником 
організованої групи, додамо, що стосовно інших злочинів можна  
застосовувати дійове каяття з його розумінням як сукупності зазна-
чених трьох елементів (щире каяття; активне сприяння розкриттю 
злочину; повне відшкодування завданих збитків або усунення запо-
діяної шкоди). 

Багато авторів вкладають у поняття «дійове каяття» найрізноманіт-
ніший зміст. Деякі науковці дійове каяття зовсім не пов’язують із роз-
каянням особи, жалкуванням про свій вчинок, а лише вказують на 
усунення наслідків вчиненого злочину1; інші розглядають дійове каят-
тя як активну добровільну поведінку особи, спрямовану на запобіган-
ня, усунення або зменшення фактичних шкідливих наслідків вчинено-
го, а також надання допомоги правоохоронним органам у розкритті 
вчиненого злочину2; низка вчених визначають дійове каяття як добро-
вільні активні дії особи, яка вчинила злочин, що виражаються в повно-
му визнанні своєї провини і розкаянні, яке об’єктивно підтверджуєть-
ся з’явленням із зізнанням або іншими суспільно корисними вчинками, 
сприянням розкриттю злочину, відшкодовуванням заподіяної шкоди, 

1  Алюшкин П. В. К вопросу о разграничении деятельного раскаяния и иных осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности / П. В. Алюшкин // Дифференци-
ация ответственности и вопросы юридической техники в уголовном праве и процессе : 
сб. науч. ст. / под ред. Л. Л. Кругликова. – Ярославль, 2001. – С. 93.

2  Антонов А. Г. Деятельное раскаяние : монография / А. Г. Антонов. – Кемерово : 
Кузбасс-вузиздат, 2002. – С. 87.
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а також іншими, що свідчать про розкаяння особи, діяннями1. Вида-
ється, що дійове каяття особи, яка вперше вчинила злочин невеликої 
тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, є різновидом 
правомірної суспільно корисної після злочинної поведінки цієї особи2. 
Розглянемо вирок Болехівського міського суду Івано-Франківської об-
ласті у справі № 339/513/13-к від 3 вересня 2013 р. М. було заявлено 
клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності 
і закриття кримінального провадження за ст. 45 КК України, оскільки 
він визнає себе винним, щиро кається у скоєному, кримінальне право-
порушення, ним скоєне, є невеликої тяжкості, він позитивно характе-
ризується за місцем проживання. Згідно зі ст. 45 КК України, особа, 
яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний зло-
чин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальнос-
ті, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно спри-
яла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки 
або усунула заподіяну шкоду3.

Певні особливості кримінальної відповідальності виконавця 
(співвиконавця) передбачені також законом про кримінальну відпо-
відальність у випадках ексцесу виконавця (співвиконавця). Проблема 
правильної кваліфікації діянь, за яких один із співучасників учиняє 
злочин, що не охоплюється умислом інших співучасників, існує в на-
уці кри мінального права давно. Характеризуючи ексцес виконавця 
злочину, як правило, вчені вказують на об’єктивну (відсутність при-
чинного зв’язку) і суб’єктивну (відсутність вини) ознаки. Зовнішнім 
об’єктивним вираженням спільності дій співучасників є єдиний ре-
зультат та причинний зв’язок між діями кожного співучасника і цим 
результатом. Причинний зв’язок є своєрідним кордоном, що визначає 
межі відповідальності за співучасть. Ексцес виконавця, що розгляда-
ється при дослідженні питань про кримінальну відповідальність 
співучасників, являє собою в цілому самостійне діяння, що не охоп-

1  Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефронъ. – СПб. : Тип. «Изд. 
дело» Брокгауз-Ефронъ, 1900. – Т. 60. – С. 59.

2  Григор’єва М. Є. Особливості дійового каяття при пособництві / М. Є. Григор’єва 
// Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х., 2013. – Вип 26. – С. 66.

3  Ухвала Болехівського міського суду Івано-Франківської області [Електронний 
ресурс] : справа № 339/513/13-к від 3 верес. 2013 р // Єдиний державний реєстр судо-
вих рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33369499 (дата звер-
нення: 31.08.2015). – Заголовок з екрана.
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люється умислом інших співучасників. Це дало підставу вченим 
стверджувати про відсутність причинного зв’язку при ексцесі вико-
навця. Наведемо вирок Верховного Суду України від 29 травня 2008 р. 
К. визнано винним у тому, що він 15 листопада 2001 р. за попередньою 
змовою з Ф., П. та О. вчинили розбійний напад на С., в результаті чого 
заволоділи 1000 доларів США. Після вчинення розбійного нападу К. 
став тікати, а потерпілий намагався затримати П. Останній, з метою 
уникнення затримання, виконуючи ексцес виконавця, вистрілив у по-
терпілого. В результаті поранення С. отримав тяжкі тілесні ушкоджен-
ня, від яких настала його смерть. Після цього К. та П. сіли в машину, 
де на них чекали Ф. та О., і зникли з місця злочину. Вважаємо, що дії 
К. кваліфікувати за ч. 3 ст. 19 і ч. 2 ст. 142 КК України (1960 року), 
оскільки П. вийшов за межі попередньої змови, скоїв ексцес виконав-
ця, умисно вистрілив в потерпілого, чим заподіяв тому тяжкі тілесні 
ушкодження, які потягли смерть С.1

Так, П. Ф. Тельнов зазначав, що поведінка співучасників утрачає 
причинний і винний зв’язок зі злочином, що вчиняється в умовах екс-
цесу, а отже, і виключає відповідальність за нього інших співучасників2. 
Протилежну позицію займає В. С. Прохоров, який вважає, що «ексцес 
виконавця є наявним лише у тому разі, якщо вчинене ним діяння зна-
ходиться у причинному зв’язку з діями співучасників. Відсутність 
цього зв’язку означає відсутність ексцесу виконавця»3. Не можемо 
погодитися із цією позицією, оскільки вважаємо, що подібні випадки, 
вчинені співучасником групи осіб за попередньою змовою, тим більше 
учасником організованої групи, не мають обмежуватись виключно 
виконавцем конкретного злочину, вчиненого групою, а можуть так само 
відноситись до всіх без винятку співучасників. 

1  Ухвала Колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду 
України [Електронний ресурс] : від 29 трав. 2008 р // Єдиний державний реєстр судо-
вих рішень. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/2002541 (дата звернен-
ня: 31.08.2015). – Заголовок з екрана.

2  Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – 
М. : Юрид. лит., 1974. – С. 153.

3  Прохоров В. С. Соучастие в преступлении / В. С. Прохоров // Курс советского 
уголовного права. Часть общая / под ред.: Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. – Л. : 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. – Т. 1. – С. 632.
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1.  Проведене дослідження дозволяє підтвердити наявність багатьох 
проблем законодавчої регламентації кримінальної відповідальності за 
вчинення злочину організованою групою. У першу чергу причиною 
такої ситуації є неадекватне віддзеркалення в КК України типових, 
визначальних властивостей організованої групи та злочину, вчиненого 
таким злочинним об’єднання. Підкреслено, що удосконалювати на-
ціональне законодавство у цій сфері слід з урахуванням найкращого 
міжнародного досвіду та національних традицій, зокрема щодо відпо-
відальності юридичних осіб.

2.  Сформульовані пропозиції щодо удосконалення редакції ч. 3 
ст. 28, ч. 1 ст. 29 та ст. 67 КК України, а також обґрунтовані підходи до 
розв’язання інших законодавчих проблем. Зокрема проголошено, що 
законодавець повинен зайняти більш чітку, концептуальну, системну 
позицію щодо передбачення певних форм співучасті та їх співвідно-
шення як кваліфікуючих ознак складів злочину.

3.  На підставі вивчення слідчо-судової практики та іншої емпірич-
ної бази визначені актуальні проблеми, що виникають при кваліфікації 
злочинів, вчинених організованими групами. Сформульовані рекомен-
дації для правоохоронних та судових органів, правозахисників, які 
сприятимуть вирішенню проблемних питань при розслідуванні цієї 
категорії злочинів (щодо добровільної відмови та дійового каяття 
учасника організованої групи, кваліфікації дій співучасників при на-
явності ексцесу виконавця тощо).

4.  У процесі дослідження отримано й інші результати, які знайшли 
відображення в оприлюднених наукових працях та пропозиціях, реко-
мендаціях, направлених в органи державної влади та місцевого само-
врядування.
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

КОНЦЕПЦІЯ
запровадження	кримінального	проступку	

в	законодавство	України	

І.	Обґрунтування	доцільності	запровадження	інституту	
кримінального	проступку	в	чинне	законодавство	України

У сучасних умовах реформування правоохоронної та судової систем 
України головними завданнями державної кримінально-правової політики 
є забезпечення верховенства права, посилення охорони прав і свобод люди-
ни і громадянина, втілення прогресивних міжнародних стандартів зі збере-
женням найкращих національних традицій, гуманізація кримінальної від-
повідальності за злочини, що не становлять значної суспільної небезпеки.

При вирішенні цих питань слід виходити перш за все з прагнення Укра-
їни наблизитися до міжнародних стандартів у цій сфері. Виходячи з цього, 
необхідно відмітити, що ідея розмежування злочинів і проступків реалізо-
вана в законодавствах Австрії, Англії, Бельгії, Голландії, Іспанії, Латвійської 
Республіки, Литовської Республіки, Республіки Сан-Марино, США, Швей-
царії, ФРН, Франції та активно обговорюється в Росії, Казахстані й інших 
країнах.

В окремих країнах категорія проступку виокремлюється у межах кримі-
нального права (законодавства), в інших – у спеціальних нормативних актах. 
Так, в деяких державах прийняті окремі законодавчі акти про проступки. Це, 
наприклад, Закон Республіки Сербія «Про проступки» від 2007 р., Закон Рес-
публіки Словенія «Про проступки» від 2002 р., Закон Хорватської Республіки 
«Про проступки проти публічного порядку і спокою» від 1990 р., Закон Чесь-
кої Республіки «Про проступки» від 1990 р. У цілому можна констатувати 
збільшення на сучасному етапі кількості країн, які запровадили у своєму за-
конодавстві категорію проступку.

Запровадження в законодавство України інституту кримінального про-
ступку є одним із напрямків реформування кримінального законодавства, 
визначеного у Концепції реформування кримінальної юстиції, затвердженій 
Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008. Відповідно до 
цієї Концепції до категорії кримінальних (підсудних) проступків пропонують 
віднести: 
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а) окремі діяння, що за чинним Кримінальним кодексом України (далі – 
КК України) належать до злочинів невеликої тяжкості, які відповідно до по-
літики гуманізації кримінального законодавства будуть визнані законодавцем 
такими, що не мають значного ступеня суспільної небезпеки; 

б) передбачені чинним Кодексом України про адміністративні правопо-
рушення діяння, які мають «судову юрисдикцію» і не є управлінськими (ад-
міністративними) за своєю суттю (дрібне хуліганство, дрібне викрадення 
чужого майна тощо).

Слід зазначити, що поняття кримінального проступку вже з’явилося 
у Кримінальному процесуальному кодексі України 2012 р. (далі – КПК Укра-
їни), де вказано, що закон України про кримінальну відповідальність включає 
«законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність», 
тобто «Кримінальний кодекс України та закон України про кримінальні про-
ступки» (п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України).

На необхідність перегляду вітчизняних форм юридичної відповідальнос-
ті у напрямку їх гуманізації та всебічного захисту прав і свобод громадян 
неодноразово у своїх рекомендаціях звертав увагу і Європейський Суд з прав 
людини. Зокрема, відповідно до його рішень, віднесення діяння до злочину 
чи іншого виду правопорушення залежить не лише від його місця у націо-
нальній правовій системі, а й від характеру вчиненого діяння та ступеня об-
межень прав і свобод особи, які визначаються застосованим видом стягнення 
(покарання).

Вибір і обґрунтування найбільш раціонального шляху запровадження 
кримінального проступку в законодавство нашої країни має будуватися на 
втіленні принципів гуманізації кримінальної відповідальності і економії за-
собів репресивного впливу на осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, 
зі спрощеною процедурою кримінального провадження. 

З урахуванням зазначених принципів приєднання до кримінальних про-
ступків адміністративних (неуправлінських) правопорушень із судовою про-
цедурою розгляду, як це передбачено в Концепції реформування органів 
кримінальної юстиції України та низці законопроектів (№ 3438 від 17 жовтня 
2013 р., № 4712 від 16 квітня 2014 р., № 2897 від 19 травня 2015 р.) щодо за-
провадження кримінальних проступків, є недоцільним, тому що в такому 
випадку межі кримінальної відповідальності поширюються на правопору-
шення, яким не притаманний ступінь суспільної небезпеки, необхідний для 
визнання їх кримінально караними. Такий шлях порушує основоположні 
підходи щодо криміналізації діянь і не відповідає передусім принципу гума-
нізації кримінальної відповідальності як основоположному при реформуван-
ні кримінальної юстиції. 

Запровадження кримінального проступку в законодавство України має від-
повідати таким принципам: 
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– верховенство права;
– невідворотність відповідальності та покарання за кримінальні право-

порушення; 
– обмеження репресивної складової кримінально-правового впливу на 

осіб, які вчинили кримінальні правопорушення незначного ступеня суспільної 
небезпечності (кримінальні проступки);

– відмова від такого наслідку вчинення кримінального проступку, як су-
димість. 

Завданням Концепції є створення науково обґрунтованої методологічної 
основи, визначення змісту та напрямів запровадження кримінального про-
ступку в законодавство України, а саме:

– гуманізація та оптимізація кримінального законодавства; 
– удосконалення кримінально-процесуального законодавства шляхом за-

провадження спрощеної процедури досудового розслідування та судового 
розгляду матеріалів кримінального провадження щодо кримінальних про-
ступків;

– пом’якшення кримінальних покарань за рахунок удосконалення санкцій 
за вчинення кримінальних проступків;

– впровадження в законодавство України рекомендацій Європейського 
Суду з прав людини та міжнародних стандартів у сфері боротьби зі злочин-
ністю.

ІІ.	Основні	напрямки	і	зміст	запровадження	 
кримінального	проступку	в	законодавство	України

1. Запровадження кримінального проступку в законодавство України про 
кримінальну відповідальність

З метою гуманізації законодавства України про кримінальну відповідаль-
ність та впровадження рекомендацій Європейського Суду з прав людини 
і міжнародних стандартів пропонується реформування КК України за такими 
напрямами:

– запровадити в кримінальне законодавство поняття «кримінальне пра-
вопорушення», яке буде поділятися на кримінальні проступки і злочини 
менш тяжкі, тяжкі й особливо тяжкі. При цьому відмежування кримінальних 
проступків від злочинів слід здійснити залежно від ступеня їх тяжкості, 
поклавши в основу такого поділу межі їх караності, що мають бути встанов-
лені в статті КК України про класифікацію кримінальних правопорушень; 

– визнати кримінальними проступками переважну більшість злочинів 
невеликої тяжкості і деякі злочини середньої тяжкості та передбачити за їх 
вчинення лише такі види покарань, які не пов’язані з позбавленням волі;
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– передбачити, що готування до кримінального проступку та, можливо, 
і замах на нього не тягнуть за собою кримінальної відповідальності;

– розширити можливості звільнення від кримінальної відповідальності 
осіб, які вчинили кримінальні проступки, на підставі більш широкого вико-
ристання процедур примирення і відшкодування заподіяної шкоди;

– встановити, що повторне вчинення кримінального проступку буде ви-
знаватися лише як обставина, що обтяжує кримінальне покарання;

– зберегти такий наслідок вчинення кримінального правопорушення, як 
судимість, лише стосовно злочинів.

2. Удосконалення кримінального процесуального законодавства України 
у зв’язку із запровадженням кримінального проступку

Пропонується: 
– вилучити з п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України положення щодо закону України 

про кримінальні проступки, вказавши, що джерелом кримінального законо-
давства є лише КК України;

– встановити, що судове провадження стосовно кримінальних проступків 
має здійснюватися за спрощеною процедурою спеціально виділеними для 
цього суддями місцевих судів, які в подальшому можуть скласти інститут 
мирових суддів.

3. Удосконалення законодавства про адміністративні правопорушення
Відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій Європейського 

Суду з прав людини:
– вилучити із адміністративного законодавства такі види адміністративних 

стягнень, як адміністративний арешт та виправні роботи;
– запровадити в адміністративне законодавство таку процедуру розгляду 

матеріалів адміністративного провадження, яка б в повному обсязі гаранту-
вала забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина. 

ІІІ.	Очікувані	результати

Очікуваними результатами застосування положень Концепції має стати: 
реалізація державної політики у сфері боротьби зі злочинністю, побудованої 
на принципах гуманізму та соціальної справедливості; подальша гуманізація 
кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини з незначним ступе-
нем суспільної небезпечності (кримінальні проступки); позитивне сприйнят-
тя в суспільстві таких державних заходів; підвищення ефективності діяльнос-
ті органів досудового розслідування та судів; покращення криміногенної 
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ситуації у країні; оперативне вирішення проблеми введення до законодавства 
України інституту кримінального проступку. 

ІV.	Матеріальні	затрати	та	строки	виконання

Матеріальні затрати: розробка проекту Закону України про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо кримінального правопорушен-
ня та запровадження кримінального проступку не потребує окремого фінан-
сування. Запровадження Концепції є економічно вигідним, тому що в пер-
спективі очікується скорочення державних витрат на досудове розслідування 
та судовий розгляд відповідних матеріалів кримінального провадження, 
а також виконання призначеного покарання за вчинений особою кримінальний 
проступок.

Строки виконання: підготовка зазначеного проекту Закону України про-
тягом 6 місяців з моменту затвердження Концепції на державному рівні.

Концепція підготовлена за загальною редакцією професора В. Я. Тація. 
До складу робочої групи війшли: професори Ю. П. Битяк, В. І. Борисов, 
В. М. Гаращук, Л. М. Демидова, О. В. Капліна, В. Я. Настюк, В. І. Тютюгін, 
О. Г. Шило.
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АКти	тА	лиСти 
про	впровадження	результатів	дослідження
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