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Анотація

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та
Особливої частин кримінального права України, орієнтовані на засвоєння
Програми другого блоку Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з
кримінального права для вступу на магістратуру, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2020 року № 152.   

У посібнику матеріал подано стисло і конкретизовано відповідно до вказаної
Програми.  

Навчальний посібник розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр» та рекомендований для підготовки до складання ЗНО
(ЄФВВ) для вступу на магістратуру за напрямом підготовки «Право»,
«Міжнародне право». Також може бути корисним для студентів і слухачів
освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки
«Правоохоронна діяльність», аспірантів (ад’юнктів) та викладачів вищих
юридичних навчальних закладів, науковців і практичних працівників.
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНАЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Загальні засади кримінального права України

1.1. Кримінальне право України як окрема галузь права:  
поняття, особливості, співвідношення з іншими галузями

Кримінальне право, у зв’язку з складністю та багатоаспект ністю поняття, може 
розглядатися як: 1) галузь права; 2) галузь законодавства; 3) вид правозастосу-
вання; 4) галузь юридичної науки; 5) навчальна дисципліна.

Кримінальне право є однією з галузей права в цілому, яка охоплює дві основні 
інституції: злочин і покарання. Назва цієї галузі права походить від однієї з цих 
інституцій. Відповідно до інституції «злочин» (лат. crimen) ця галузь права має 
назву: в Україні – «кримінальне право».

Предметом кримінального права як галузі права є норми, які регламентують 
суспільні відносини, що складаються у зв’язку з існуванням 1) злочину; 2) пока-
рання; 3) заходів, альтернативні покаранню; 4) підстав та умов звільнення від кри-
мінальної відповідальності або від покарання за злочин; 5) обставин, які виключа-
ють злочинність діяння, що містить окремі ознаки злочину.

Таким чином, кримінальне право як галузь права – це система кримінально-
правових норм, закріплених у КК, що регулюють суспільні відносини, які виникають 
у зв’язку з вчиненням злочину.

Співвідношення з іншими галузями. Кримінальне право пов’язано із усіма галу-
зями права, оскільки однією із основних функцій кримінального права є охорона 
найважливіших суспільних відносин в різних сферах життєдіяльності людини, 
суспільства та держави. Здійснюючи охоронну функцію кримінальне право опосе-
редковано бере участь в регулюванні суспільних відносин, які становлять предмет 
інших галузей права.

Проте існують такі галузі права, які знаходяться не тільки у певному зв’язку із 
кримінальним правом, але й становлять підґрунтя для формування кримінально-
правових норм, є частиною національного кримінального законодавства України, 
є формою реалізації кримінально-правових норм, продовжують та доповнюють 
норми кримінального права, які регулюють порядок та умови реалізації криміналь-
ної відповідальності тощо.

І. Концептуальне значення для кримінального права має конституційне 
право. Зв’язок вказаних галузей права має ієрархічний характер. Враховуючи прі-
оритетну роль конституційних норм у регулюванні суспільних відносин, кримі-
нальне право має формуватися на основі Конституції України та з урахуванням 
інших конституційних законів. Положення Основного Закону мають конкретизу-
ватися, деталізуватися і розвиватися в кримінальному законі. Тому кримінально-
правові норми не можуть суперечити конституційно-правовим. При виникненні 
між ними колізій підлягають застосуванню норми конституційного законо-
давства. Через те, що Основний Закон містить норми прямої дії, вони можуть без-
посередньо застосовуватися в процесі реалізації кримінально-правових відно-
син – за наявності прогалини в Загальній частині кримінального закону або колізії 
норм Конституції і КК.
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (підготовка до ЗНО (ЄФВВ) для вступу на магістратуру)

Наприклад, ст. 58 Конституції України кореспондується зі ч. 1 ст. 5 КК України; 
ст. 25 Конституції України – ст. 10 КК України; ст. 60 Конституції України – ст. 41 
КК України; ст. 27 Конституції – ст. 36 КК України; ст. 28 Конституції – ст.ст. 50, 127 
КК України, ст. 61 Конституції – ч. 2 ст. 7 КК України; ст. 62 Конституції – ч. 2 ст. 2 
КК України тощо.

ІІ. Пріоритет міжнародного права встановлений Конституцією України, 
відповідно до ст. 9 якої чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана ВР, є частиною національного законодавства. Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону «Про 
міжнародні договори України», якщо міжнародним договором України, який набрав 
чинності, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті зако-
нодавства України, застосовуються правила міжнародного договору. В чинному КК 
передбачено, що закони України про кримінальну відповідальність мають відпові-
дати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’яз-
ковість яких надано Верховною Радою України (ч. 5 ст. З КК). Зв’язок міжнародного 
права і кримінального права дістає вияв у таких найважливіших моментах:

1) по суті, жодний міжнародно-правовий договір не може бути застосований 
безпосередньо щодо окремих злочинів. Адже такі договори майже виключно перед-
бачають лише зобов’язання держав-учасниць встановити кримінальну відпові-
дальність за певні діяння, не містять вказівки на конкретні ознаки складів злочи-
нів і не передбачають видів і розмірів покарання за їх вчинення. Пряму дію мають 
лише ті міжнародні договори, які передбачають не встановлення кримінальної 
відповідальності, а підстави звільнення від неї, випадки, коли діяння не повинно 
визнаватися злочинним;

2) підписання та ратифікація Україною відповідного міжнародного договору 
передбачає приведення у відповідність з ним національного законодавства, в тому 
числі і кримінального;

3) узгодження національного кримінального законодавства і міжнародно-
правових актів відбувається шляхом або врахування їх положень у ході кодифікації, 
або внесення змін і доповнень до чинного КК;

4) якщо Україна вважає неприйнятними для себе вимоги міжнародного дого-
вору, то вона або відмовляється підписувати такий договір, або ратифікує його 
із застереженнями.

ІІІ. Зв’язок між кримінальним (матеріальним) і кримінальним процесуальним 
правом є найбільш тісним. Кримінальні процесуальні норми визначають порядок, 
процедуру застосування кримінальних правових норм, вказуючи, яким саме чином 
слід реалізовувати матеріальні юридичні приписи. Вчинення злочину «викликає до 
життя» кримінально-процесуальні правовідносини. Відповідним юридичним фак-
том є внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань і початок досудо-
вого розслідування.

Кримінально-процесуальні відносини є похідними від кримінально-право-
вих. Водночас можна сказати, що кримінально-процесуальні відносини надають 
рух покладеним в їх основу матеріальним (кримінально-правовим) відносинам. 
Наявність або відсутність охоронних кримінально-правових відносин може бути 
встановлена лише у межах кримінально-процесуальних відносин.

ІV. Кримінальне та кримінально-виконавче право. Якщо кримінальне право 
визначає види покарання, порядок та умови призначення покарання, кримі-
нально-виконавче законодавство визначає порядок та умови виконання пока-
рань (зокрема, позбавлення волі, громадських робіт, виправних робіт, арешту,  
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обмеження волі, тощо), підстави звільнення та надання допомоги особам, які звіль-
нюються від відбування покарання, визначають форми участі громадськості у вихо-
ванні засуджених.

Таким чином, кримінально-виконавче право регулює суспільні відносини, які 
виникають під час виконання та відбування кримінального покарання, а отже ґрун-
тується на нормах матеріального кримінального права.

V. Кримінальне й адміністративне право. Передбачаючи відповідальність 
за різні правопорушення, адміністративне право також виконує охоронну функцію. 
Однак кримінальне право охороняє суспільство від найбільш небезпечних пося-
гань – злочинів. Саме ступінь суспільної небезпечності відрізняє адміністративні 
правопорушення від злочинів.

Кримінологія, судова статистика, судова медицина та психіатрія, криміналіс-
тика та інші сфери застосування знань та практичної діяльності у сфері протидії 
злочинності у своїй основі мають положення кримінального права. Адже саме воно 
визначає положення, які становлять предмет вказаних галузей знань і видів діяль-
ності – поняття злочину та їх вичерпний перелік, ознаки окремих злочинів, поняття 
та ознаки суб’єкта злочину тощо. Виходячи зі змісту кримінально-правових норм 
у відповідних галузях формуються власні поняття, теоретичні конструкції, системи 
практичних рекомендацій.

Зокрема, у кримінології: поняття злочинності будується на основі поняття та 
переліку злочинів, передбачених у кримінальному праві; основу поняття особи зло-
чинця становить кримінально-правове поняття суб’єкта злочину, причини та умови 
вивчаються, а заходи попередження розробляються з урахуванням класифікації 
злочинів у кримінальному праві тощо.

Судова статистика обліковує діяння, які належать до злочинів. Невипадково 
найбільш кардинальні зміни у статистичних показниках пов’язані зі змінами у кри-
мінальному законі. Особливо, коли відповідно до положень кримінального права 
певні поширені категорії діянь перестають визнаватися злочинами чи, навпаки, 
криміналізуються.

У судовій медицині розкривається зміст ознак окремих складів злочинів, які 
у кримінальному законі лише названі. Наприклад, в одній із статей КК вказано, 
що ознакою тяжкого тілесного ушкодження є небезпечність для життя у момент 
заподіяння. Судова медицина конкретизувала це поняття – його зміст детально роз-
крито у відомчому нормативно-правовому акті (Правилах судово-медичного визна-
чення ступання тяжкості тілесних ушкоджень), описаний у підручниках з цього 
предмета та науковій літературі, встановлюється у ході практичної експертної 
діяльності судових медиків.

Судова психіатрія спрямована, насамперед, на встановлення психічного стану 
суб’єкта злочину. Здійснюється це для визначення наявності чи відсутності осуд-
ності особи або обмеженої осудності суб’єкта злочину відповідно до понять, рег-
ламентованих кримінальним правом. Своєрідною точкою перетинання кримі-
нального права та судової психіатрії є інститут примусових заходів медичного 
характеру, оскільки вони полягають у наданні психіатричної допомоги та госпіталі-
зації до психіатричного закладу осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, яке 
підпадає під ознаки злочину, передбаченого КК.

Нарешті, криміналістика свої тактичні прийоми проведення окремих слідчих 
дій, методики розслідування тих чи інших видів злочинів також будує на відповід-
них кримінально-правових поняттях і класифікаціях.



12

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ (підготовка до ЗНО (ЄФВВ) для вступу на магістратуру)

У цілому можна стверджувати, що кримінальне право відіграє визначальну роль 
для всіх галузей права, галузей наукових знань і видів практичної діяльності, які 
існують у сфері протидії злочинам. Без положень кримінального права вони стають 
безпредметними і безцільними.

Принципи кримінального права України (загальні, міжгалузеві, галузеві).
Принцип (від лат. principium – начало, основа) – це те первинне, що лежить 

в основі певної сукупності фактів, теорії, науки. Принципи кримінального права – 
основоположні вимоги, засади, які повʼязуються з системою кримінального права 
як галузі права, впливають на зміст його складових елементів (правових інститу-
тів, підінститутів, норм), а також забезпечують функціонування механізму кримі-
нально-правового регулювання в цілому та окремих його елементів. Принципи кри-
мінального права мають загальнообов’язковий характер, певним чином впливають 
на кримінально-правове регулювання, а також виконання галуззю кримінального 
права своїх завдань та функцій у цілому 1.

Загальноправові принципи кримінального права властиві усій системі права, 
всім галузям у такій системі, у тому числі галузі кримінального права. Їх особли-
вістю є те, що вони поширюються (впливають) на всі без винятку механізми кримі-
нально-правового регулювання, а дія таких принципів забезпечує виконувані кри-
мінальним правом функції. До основних загальноправових принципів належать:

▪ законності (ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не 
визнавалися законом як правопорушення (ч. 2 ст. 58, п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції, ч. 2 
ст. 1, ч. 1 ст. 2, ст. 3, ч. 2 ст. 4 КК). Згідно з частинами 3 і 4 ст. 3 КК принцип законно-
сті у кримінальному праві означає, зокрема, що: а) жодним іншим законом, крім КК 
(а тим більше підзаконним актом), не може визначатися, що саме є злочином, вста-
новлюватися види і розміри покарання за злочин, а також умови, за яких є мож-
ливими звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання, визнача-
тися інші кримінально-правові наслідки вчинення злочину тощо; б) забороняється 
застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією);

▪ верховенства права (пріоритет у суспільстві насамперед мають права людини; 
відносини між особою і державою регулюються на основі принципу: «Особі дозво-
лено чинити все, що прямо не заборонено законом»; будь-яке свавілля і дискримі-
нація заборонені, усі є вільними і рівними у своїх правах; кожному забезпечується 
доступ до правосуддя у незалежних і неупереджених судах, включаючи перегляд 
судом законів);

▪ справедливості – покарання та інші кримінально-правові заходи, застосо-
вувані до особи, яка вчинила діяння, передбачене КК, повинні відповідати харак-
теру і ступеню суспільної небезпеки злочину та обставинам його вчинення; ніхто 
не може двічі підлягати кримінальній відповідальності за одне і те саме кримі-
нальне правопорушення;

▪ гуманізму – закон про кримінальну відповідальність забезпечує охорону 
людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки як найвищої 
соціальної цінності; особі, яка вчинила злочин, суд призначає покарання, необхідне 
і достатнє для її виправлення і запобігання новим злочинам; у випадках, передбаче-
них цим Кодексом, допускається звільнення від кримінальної відповідальності і від 
покарання чи його відбування, а також заміна покарання більш м’яким; покарання 
1	 Берзін	П.	С.	Кримінальне	право	України.	Загальна	частина:	підручник	у	3-х	томах.	–	Т.	1.	Загальні	засади	/	
П.	С.	Берзін.	–	2-ге	видання,	виправ.	та	доп.	–	Київ:	ВД	«Дакор»,	2019.	–	562	с.	–	С.	131.
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