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ВСТУПНЕ СЛОВО 
 
 
 
 
 
 

Кримінальне законодавство України наразі представлено у Кримінальному кодексі  
України. Він складається з Загальної та Особливої частин.  У Загальній частині представ-
лено норми загального значення, які визначають основи кримінальної відповідальності, 
дають поняття злочину, називають види покарання за злочини та ін.  В Особливій частині 
Кодексу визначається кримінальна відповідальність за окремі злочини. Норми Особливої 
частини можна застосовувати лише на базі Загальної частини КК.  

Сучасною кримінально-правовою реформою в Україні передбачено на майбутнє ство-
рення Закону України «Про кримінальну відповідальність» – двох законодавчих актів, що 
встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та Закон Ук-
раїни про кримінальні проступки). Застосування закону про кримінальну відповідальність 
за аналогією не здійснюється.  

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кри-
мінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на травень 
2017  року.  В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на 
практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням 
особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.  

Видання розраховано на суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, прак-
тикуючих юристів, студентів, аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання в га-
лузі кримінального законодавства в Україні.  
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