
ЗМІСТ

Кримінальне право України.
Загальна частина.

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/kriminalne-pravo-ukrayini-zagalna-chastina-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.
https://jurkniga.ua/kriminalne-pravo-ukrayini-zagalna-chastina-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.
https://jurkniga.ua/kriminalne-pravo-ukrayini-zagalna-chastina-/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.


Анотація
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Перелік використаних скорочень

абз.   – абзац
ВВСУ   – Вісник Верховного Суду України
ВРУ   – Верховна Рада України
ВСУ   – Верховний Суд України
ВССУ   – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних
      і кримінальних справ
ГК   – Господарський кодекс України
ЗК   – Земельний кодекс України
КВК   – Кримінально-виконавчий кодекс України
КЗпП   – Кодекс законів про працю України
КК   – Кримінальний кодекс України
КПК   – Кримінальний процесуальний кодекс України
КСУ   – Конституційний Суд України
КУпАП   – Кодекс України про адміністративні правопорушення
МВС   – Міністерство внутрішніх справ України
МОЗ   – Міністерство охорони здоров’я України
МЮ   – Міністерство юстиції України
н. м. д. г.  – неоподатковуваний мінімум доходів громадян
п.   – пункт
підп.   – підпункт
пп.   – пункти
ПВСУ   – Пленум Верховного Суду України
ПДК   – Податковий кодекс України
ППВСУ   – Постанова Пленуму Верховного Суду України
ПУ   – «Право України» (журнал)
РВСУ   – Рішення Верховного Суду України (щорічник)
РКСУ   – Рішення Конституційного Суду України
СБУ   – Служба безпеки України
СК   – Сімейний кодекс України
ЦК   – Цивільний кодекс України
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Розділ І
Кримінальне право: 
поняття, джерела, 
завдання, функції, 
принципи та система. 
Наука кримінального права

Як свідчить багатовікова історія людства, злочинність є постійним 
супутником його існування та розвитку. Більше того, в останні роки 
у переважній більшості країн спостерігається зростання найбільш не-
безпечних злочинів. Певне зростання таких злочинів, перш за все ор-
ганізованих, насильницьких та корисливих, спостерігається і в Украї-
ні. Значною мірою це зумовлено складним перехідним етапом розвит-
ку держави та багатьма іншими як суб’єктивними, так і об’єктивними 
чинниками.

У цих умовах проблема боротьби зі злочинністю вийшла на за-
гальнодержавний та міжнародний рівні і має виключно важливе зна-
чення. Свідченням цього є Декларація ООН «Про злочинність та 
суспільну безпеку», затверджена резолюцією 51/60 Генеральної 
Асамблеї ООН від 12 грудня 1996 р., у якій зазначається, що держа-
ви-члени цієї організації повинні прагнути захищати безпеку та до-
бробут своїх громадян і всіх тих, хто перебуває під юрисдикцією 
держави, шляхом здійснення ефективних національних заходів щодо 
боротьби з небезпечною транснаціональною злочинністю, у тому 
числі з організованою, з незаконним обігом наркотиків і зброї, контра-
бандою таких предметів, організованою торгівлею людьми, терорис-
тичними злочинами та ін.

Боротьба зі злочинністю в нашій державі перш за все ведеться за 
допомогою політичних, економічних, організаційних, законодавчих та 
інших заходів. Але тільки кримінальне законодавство створює необ-
хідну правову основу (базу) для боротьби зі злочинністю. Для вирі-
шення цих складних завдань важливо, щоб не тільки саме це законо-
давство було досконалим, а щоб його глибоко та ґрунтовно вивчали ті, 
хто його застосовуватиме, впроваджуватиме в практику.
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§ 1. Поняття кримінального права

Визначаючи поняття «кримінальне право», слід перш за все мати 
на увазі, що в сучасній правовій науці воно застосовується у трьох 
значеннях:

– як галузь права, тобто відокремлена система норм права, що має 
власний предмет і метод регулювання;

– як наука кримінального права, тобто доктрина, теорія криміналь-
ного права;

– як навчальна дисципліна, тобто предмет, що викладається у ви-
щих навчальних закладах.

У першому, головному своєму значенні, кримінальне право — це 
самостійна, відокремлена від інших галузь права. У той же час вона 
включає в себе як ознаки, притаманні усім галузям права, так і суто 
свої, специфічні, властиві тільки цій галузі права ознаки. Тому на під-
ставі цього можна зробити висновок, що:

1) кримінальне право становить певну систему (сукупність) право-
вих норм, які встановлюють правила поведінки людей у суспільстві. 
Але ці правила поведінки мають узагальнений характер, охоплюють 
безліч різноманітних (можливих) ситуацій, які трапляються у реаль-
ному житті. Тобто вони охоплюють за рівнем свого узагальнення 
тільки загальні, характерні для всіх реальних проявів ознаки, а не лише 
ті, що можуть не збігатися, а навіть відрізняють один злочин від іншо-
го. Наприклад, у ч. 1 ст. 185 КК крадіжка визначається як таємне ви-
крадення чужого майна. Таким чином, законодавець у законі встановив 
лише узагальнені ознаки крадіжки як явища, хоча кожен конкретний 
такий злочин може відрізнятись, і навіть істотно, один від одного 
у своєму життєвому вияві. Отже, норми кримінального права — це 
узагальнені правила, що охоплюють безліч відповідних конкретних 
життєвих ситуацій, індивідуальних випадків. Так, норми про відпо-
відальність за умисне вбивство передбачають усі можливі в реальному 
житті конкретні випадки вбивств, як би вони один від одного не від-
різнялися.

Норми кримінального права призначені для загальної дії і є 
загальнообов’язковими до виконання, а також мають ознаку 
загальнообов’язкової нормативності. Ці норми здебільшого виступа-
ють як норми-заборони. Вони забороняють певні вчинки (поведінку) 
людей, а саме злочинні дії або злочинну бездіяльність, під загрозою 
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застосування за них особливих примусових заходів — кримінального 
покарання;

2) норми кримінального права встановлюються тільки органом 
законодавчої влади і закріплюються у відповідних законах. Це так 
зване позитивне право, або інакше — чинне право. Саме тому кримі-
нальне право має формальну визначеність — воно точно фіксує в за-
конах у гранично формалізованому вигляді, в письмовій формі ознаки 
злочинів і покарань за них, тобто вимоги, які ставляться до поведінки 
людей, рамки та умови їх вчинків, наслідки протизаконних дій чи без-
діяльності.

Слід зазначити, що формальна визначеність кримінального права — 
це не тільки гарантія законності й однаковості застосування його норм, 
а й гарантія забезпечення невід’ємних прав людини. Визначеність 
правових приписів, фіксуючи межу між злочинною і незлочинною 
поведінкою, тим самим чітко встановлює можливість людини здійсню-
вати свої права і свободи відповідно до закону, чітко уявляти собі, що 
дозволено, а що заборонено законом про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 3 ст. 85, п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України за-
кони про кримінальну відповідальність приймаються виключно ВРУ. 
Ніякі інші органи держави або посадові особи (навіть Президент 
України) неправомочні на створення норм кримінального права1. Цією 
ознакою кримінальне право відрізняється від інших галузей права (на-
приклад, норми цивільного права можуть встановлюватися урядом; 
норми адміністративного права — навіть місцевими органами влади). 
Отже, кримінальне право виражається тільки в законах і його єдиним 
джерелом є кримінальний закон;

3) кримінальне право відрізняється від інших галузей права також 
предметом і методом правового регулювання. Згідно з ч. 2 ст. 1 КК 
норми кримінального права встановлюють, які суспільно небезпечні 
діяння є злочинами і які покарання підлягають застосуванню до осіб, 
що їх вчинили. Саме відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням 
злочину і застосуванням за нього певних покарань, і є предметом 
кримінального права. Оскільки злочини становлять підвищену су-
спільну небезпечність для суспільних відносин і правопорядку 

1 Прийняття кримінальних законів в Україні можливе також шляхом всеукраїн-
ського референдуму, проте ця форма правотворчості до теперішнього часу не вико-
ристовувалася.
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в Україні, держава застосовує за їх вчинення і найбільш гострі при-
мусові заходи — кримінальні покарання. Застосування покарання — 
це метод правового регулювання відносин, що виникають у зв’язку 
із вчиненням злочину. У покаранні, що призначається обвинувальним 
вироком суду від імені держави за вчинений злочин, як реалізація 
санкції за порушення кримінально-правової заборони, передбаченої 
в законі, виявляється і така властивість кримінального права, як його 
державна забезпеченість.

З викладеного випливає, що кримінальне право як система норм 
(законів) має такі ознаки: а) загальнообов’язкову нормативність; 
б) формальну визначеність; в) державну забезпеченість, а також при-
таманний йому г) предмет і метод правового регулювання. Ці ознаки, 
які характерні для права взагалі, щодо кримінального права виступають 
дуже чітко і своєрідно, відображаючи особливості цієї галузі права.

Таким чином, кримінальне право як галузь права — це система 
юридичних норм, закріплених у законах, прийнятих ВРУ, що встанов-
люють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання або 
інші заходи кримінально-правового впливу підлягають застосуванню 
до осіб, що їх вчинили.

У цьому визначенні наведено основні ознаки кримінального права, 
що відрізняють його від інших галузей права, — злочин і покарання.

§ 2. Джерела кримінального права

Норми кримінального права знаходять своє формальне закріплен-
ня у нормативно-правових актах, які є його джерелами.

Основоположним джерелом норм для кожної галузі права є Кон-
ституція України, що прийнята ВРУ 28 червня 1996 р. Її приписи 
містять базові для кожної галузі права, у тому числі й для криміналь-
ного, положення, на яких ґрунтуються усі норми та інститути цих га-
лузей. Детальніше про значення Конституції як джерела норм кримі-
нального права та про співвідношення норм конституційного і кримі-
нального права див. у § 5 цього розділу.

Основним, а часто говорять що й єдиним, джерелом норм кримі-
нального права є закон про кримінальну відповідальність — Кримі-
нальний кодекс України. Прийнятий ВРУ 5 квітня 2001 р. КК, що на-
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брав чинності з 1 вересня 2001 р., є знаменною віхою у становленні 
правової держави, першим фундаментальним кодексом у проведеній 
в Україні правовій реформі, яка ставила своїм завданням кодифікацію 
найважливіших галузей права.

Робота над проектом нового КК тривала більше восьми років, і він 
є результатом колективної праці вчених, практичних працівників, ко-
мітетів ВРУ і, звичайно, народних депутатів України, які і прийняли 
цей Кодекс. Його положення цілком відповідають Конституції України, 
ґрунтуються на її приписах, ураховують міжнародний досвід боротьби 
зі злочинністю. Кодекс виходить із потреб сучасного життя України, 
відображає зміни, що відбулися в політичному, економічному і соці-
альному житті нашого суспільства. Він покликаний сприяти розвит кові 
України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, право-
вої держави.

Відповідно до вимог п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України не є дже-
релами норм кримінального права підзаконні нормативно-правові та 
індивідуально-правові акти, такі як постанови ВРУ, укази і розпоря-
дження Президента України, постанови КМУ, акти центральних та 
місцевих органів державної влади, а також акти органів місцевого 
самоврядування.

Певне значення як джерела норм кримінального права мають між-
народно-правові акти, РКСУ та судова практика. Не будучи такими у 
формальному значенні, тобто не виступаючи як форми закріплення 
норм кримінального права, вони, разом з тим, виступають одними із 
джерел формування норм кримінального права.

Так, відповідно до ст. 9 Конституції України і ст. 19 Закону України 
«Про міжнародні договори України» чинні міжнародні договори Укра-
їни, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, не тільки є частиною 
національного законодавства України, а й створюють підставу для 
внесення змін та доповнень до норм кримінального права. Наприклад, 
саме на виконання міжнародних зобов’язань України у КК були ви-
кладені в нинішній редакції норми про відповідальність за злочини у 
сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг, злочини у сфері обігу наркотичних засобів, угон або 
захоплення повітряних суден тощо. Детальніше про значення міжна-
родно-правових актів як джерел норм кримінального права та про 
співвідношення норм міжнародного і кримінального права див. § 5 
цього розділу.
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Вирішуючи питання про відповідність (невідповідність) приписів 
нормативно-правових актів, у тому числі й законів про кримінальну 
відповідальність, положенням Конституції України, певним чином 
впливають на формування норм кримінального права і РКСУ. Так, 
спираючись саме на РКСУ, який визнав такими, що не відповідають 
Конституції (неконституційними) окремі положення ст. 69 КК, ВРУ 
22 грудня 2006 р. внесла відповідні зміни до цієї норми.

Судова практика, основні проблеми та тенденції якої відобража-
ються в актах ВССУ та ВСУ, впливає, у першу чергу, на вироки й 
ухвали, що постановлюються нижчестоящими судами. Так, відповідно 
до п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ПВСУ 
дає судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань засто-
сування кримінального законодавства. Такі самі роз’яснення до 2010 р. 
надавалися у постановах ПВСУ. Крім того, відповідно до статей 445, 
455, 458 КПК висновки ВСУ, викладені у його ухвалах щодо неодна-
кового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм 
закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних 
суспільно небезпечних діянь, є обов’язковими для всіх суб’єктів влад-
них повноважень, які застосовують у своїй діяльності відповідну 
норму закону, та для всіх судів України. Одночасно тенденції судової 
практики, які викривають окремі недоліки у чинному законодавстві, 
стають підставою для внесення законодавцем змін та доповнень до 
норм кримінального права.

§ 3. Завдання, функції та принципи 
кримінального права

Головні завдання кримінального права закріплені у ст. 1 КК, а саме: 
правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, 
власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечен-
ня миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.

Із цих приписів закону випливає, що основна функція криміналь-
ного права як галузі права — це функція охоронна, бо воно охороняє 
властивими йому засобами ті суспільні відносини, що регулюються 
іншими галузями права (ст. 1 КК). Ці галузі права, регулюючи певні 
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суспільні відносини, сприяють їх розвиткові й реалізації, тоді як кри-
мінальне право охороняє ці відносини від злочинних посягань на них. 
Так, норми цивільного права регулюють відносини, що складаються 
у сфері власності. У кримінальному ж праві, внаслідок його охоронної 
функції, встановлюються каральні санкції за злочини проти власності 
(див. розд. VI Особливої частини КК). У Конституції України та за-
конах України про вибори органів влади визначено порядок таких 
виборів, права виборців, регламент діяльності окружних і дільничних 
виборчих комісій тощо. У кримінальному ж праві з метою охорони цих 
відносин встановлено покарання за такі злочини, як перешкоджання 
здійсненню виборчого права, порушення таємниці голосування та ін. 
(див. розд. V Особливої частини КК).

Але кримінальне право не тільки охороняє, а й виступає регулято-
ром певних суспільних відносин, тобто виконує регулятивну функцію, 
яка виявляється у трьох її складових:

– норми кримінального права, забороняючи вчинення суспільно 
небезпечних діянь (дії чи бездіяльності), у той же час вимагають пев-
ної правомірної поведінки від осіб. Закон про кримінальну відповідаль-
ність, який набрав чинності, вже самим фактом свого існування впли-
ває на поведінку людей. Для більшості громадян вимоги закону про 
кримінальну відповідальність цілком відповідають їх уявленням про 
належну, правомірну поведінку. Частина громадян виконує заборони 
кримінального закону, боячись відповідальності і покарання. Тим са-
мим здійснюється регулятивна функція кримінально-правових норм у 
сфері запобігання злочинності;

– виконуючи функцію охорони встановлених у державі суспільних 
відносин, норми кримінального права тим самим одночасно і регулю-
ють їх. Наприклад, захищаючи відносини власності нормами, які 
містяться в розд. VI Особливої частини КК, кримінальне право сприяє 
їх правомірному існуванню і розвиткові;

– деякі норми кримінального права прямо належать до регулятив-
них. Наприклад, це норма про необхідну оборону (ст. 36 КК), що ви-
ключає відповідальність за правомірний захист від суспільно небез-
печного посягання; норми про звільнення від кримінальної відпові-
дальності (див. розд. ІХ Загальної частини КК), норми про погашення 
і зняття судимості (статті 89–91 КК).

Кримінальному праву України як галузі права властиві певні 
принципи, характерні й для кримінального права багатьох інших 
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країн. Принципи кримінального права — це основні, провідні засади, 
які закріплені в нормах права і визначають побудову всієї галузі пра-
ва, окремих її інститутів, правотворчу і правозастосовну діяльність. 
Ці принципи мають важливе значення для здійснення кримінальної 
політики держави.

Найважливішими принципами кримінального права є: а) відпові-
дальність тільки за вчинення суспільно небезпечного діяння, що перед-
бачене законом (КК) як злочин; б) відповідальність тільки за наяв-
ності вини; в) особистий (персональний) характер відповідальності; 
г) індивідуалізація кримінальної відповідальності та покарання.

Відповідальність особи за вчинення суспільно небезпечного діяння, 
що передбачене законом як злочин. Цей принцип прийнято виражати 
латинською фразою: nullum crimen sine lege — немає злочину без вка-
зівки на це у законі. Тобто йдеться про те, що тільки закон про кримі-
нальну відповідальність визначає, яке суспільно небезпечне діяння 
є злочином. У свою чергу, кримінальна відповідальність і покарання 
можливі тільки за те конкретно вчинене особою діяння, що передба-
чене як злочин в Особливій частині КК. Тому в ч. 1 ст. 2 КК чітко ви-
значено: підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою 
суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаче-
ного КК. Звідси випливає, що коли яке-небудь діяння прямо в КК 
не передбачене як злочин, його вчинення не може за жодних умов 
тягти за собою кримінальну відповідальність і покарання, бо згідно з 
ч. 4 ст. 3 КК застосування закону про кримінальну відповідальність за 
аналогією заборонено.

Керуючись положеннями Конституції України, законодавець за-
кріпив у КК принцип винної відповідальності особи за вчинене (статті 
23–25 КК). У ч. 2 ст. 2 КК встановлено, що особа вважається невину-
ватою у вчиненні злочину і не може підлягати кримінальному пока-
ранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встанов-
лено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити 
свою невинуватість у вчиненні злочину. Усі сумніви щодо наявності 
вини особи тлумачаться на її користь. Кримінальне право України ви-
ключає так зване об’єктивне ставлення, тобто відповідальність за 
наслідки, що настали за відсутності вини.

Особистий характер відповідальності як принцип кримінального 
права полягає в тому, що тільки особа, яка вчинила злочин, може нести 
за нього кримінальну відповідальність і підлягати покаранню. Якої 
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б тяжкості не був вчинений злочин, ніякі інші особи (в тому числі 
родичі) не можуть бути притягнуті до відповідальності, крім особи, 
яка визнана винною в його вчиненні.

Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності і покаран-
ня вимагає, щоб кримінальна відповідальність і призначене покарання 
були максимально конкретизовані, індивідуалізовані з огляду на тяж-
кість вчиненого злочину, конкретні обставини його вчинення та з ура-
хуванням особи винного. Чим більш тяжким є вчинений злочин, чим 
більшу суспільну небезпечність становить винний, тим більш сувора 
кримінальна відповідальність настає і більш суворим є призначене 
судом покарання.

§ 4. Система кримінального права

Кримінальне право як сукупність юридичних норм становить їх 
цілісну систему, окремі структурні утворення якої (підсистеми) най-
тіснішим чином пов’язані та взаємодіють між собою.

Усі норми кримінального права поділяються на дві частини — За-
гальну та Особливу. До Загальної частини включено норми, що визна-
чають завдання, принципи та основні інститути кримінального права. 
Вони закріплюють підстави кримінальної відповідальності, регулюють 
чинність кримінального закону в часі і просторі, визначають поняття 
злочину і його види, осудність і неосудність, форми вини, співучасть, 
покарання і його види, порядок застосування окремих видів покарання, 
правила їх призначення, регулюють інститути, пов’язані зі звільненням 
від кримінальної відповідальності і покарання, погашенням і зняттям 
судимості, встановлюють особливості відповідальності та покарання 
неповнолітніх тощо.

Особлива частина кримінального права містить норми, які опису-
ють конкретні види злочинів та конкретні види і межі покарань, які мо-
жуть бути призначені за вчинення певних злочинів. Ці норми зосере-
джено в Особливій частині КК.

Норми Загальної та Особливої частин кримінального права як 
певні підсистеми законодавства перебувають у тісному нерозривному 
зв’язку та взаємодії. Насамперед норми Особливої частини ґрунту-
ються на нормах Загальної частини. Тому розкриття дійсного змісту 
норм Особливої частини неможливе без звернення до Загальної час-
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