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Передмова про унікальність посібника

Посібник названий автором унікальним з метою привернення уваги 
читачів до того, що за своїм системно-структурним викладенням матері-
алу з кримінального права України він єдиний у своєму роді і подібних 
посібників узагалі не було і немає.

По-перше, унікальність посібника визначається змістом наявної в ньо-
му авторської інтелектуальної складової. Зокрема, це авторське рішення 
щодо системно-структурного викладення інформації, конкретизовані по-
статейні покажчики, основані на авторській аналітичній обробці інфор-
мації, авторські узагальнення та пояснення. Як результат, посібник до-
зволяє читачам отримати відповідь на багато питань стосовно змісту 
Кримінального кодексу України (КК) швидше, ніж з інших джерел, вклю-
чаючи існуючі електронні правові бази даних.

По-друге, посібник надає його читачам нові можливості щодо отри-
мання інформації, поданої в такій формі, яка позбавляє необхідності ви-
конання значної за обсягом роботи для отримання такої самої інформації 
з інших джерел. Так, у посібнику можна відразу ознайомитися з текстом 
усіх змін до будь-якої статті КК окремо (у тому числі тих, що втратили 
чинність), інформацією про їх публікації, дати набрання чи втрати чин-
ності, узагальненою інформацією про зміни в окремій статті та в КК 
у цілому, роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України та Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ стосовно кожної статті КК окремо та ін.

По-третє, посібник заряджений позитивною творчою енергією, оскіль-
ки само бажання його створення виникло через усвідомлення великих 
труднощів для юристів та інших громадян, викликаних надзвичайно ве-
ликою кількістю законодавчих змін, внесених до КК. Увесь творчий про-
цес його підготовки супроводжувався відчуттям задоволення особливого 
роду – від усвідомлення необхідності і корисності роботи для багатьох її 
майбутніх читачів, які, відчувши полегшення, відгукнуться доброю і вдяч-
ною думкою. Саме такі відгуки були на видання посібника (Практичний 
посібник з кримінального права України. – Х. : ФІНН, 2010. – 720 с.), 
порівняно з яким дане видання є доповненим та вдосконаленим.
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Види інформації, яка міститься в посібнику

Читачі мають можливість отримати безпосередньо з цього посібника, 
без звернення до інших джерел, такі види інформації: 

•	 про зміст чинних норм КК станом на 20.11.2015 р.;
•	 про всі зміни, внесені до КК (у тому числі про положення, що втра-

тили чинність або ще не набрали її): їх зміст, опублікування та набрання 
чинності;

•	 про зміст статей КК, що втратили чинність, а також про зміни, що 
вносились до них: їх зміст, опублікування та набрання чинності; 

•	 безпосередньо після текстів чинних статей КК інформацію про за-
конодавчі зміни: згідно з якими законами України статті включались до 
КК або виключались з нього, вносились до них зміни, до якої частини 
статті чи до статті в цілому, коли вони набрали чинності, чого вони сто-
суються – складу злочину, покарання за нього, спеціальної конфіскації чи 
умов звільнення від кримінальної відповідальності;

•	 інформацію про зміни, внесені до КК, викладену таким чином, щоб 
можна було здійснювати їх порівняльний аналіз для вирішення питань про 
зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі, криміналі-
зацію чи декриміналізацію діянь; 

•	 про всі закони України, згідно з якими вносились зміни до КК 
з 01.09.2001 р.: назву, опублікування, набрання чинності, спеціальні за-
конодавчі приписи;

•	 про рішення Конституційного Суду України, згідно з якими вноси-
лись зміни до тексту КК з 01.09.2001 р.;

•	 узагальнену інформацію про те, до яких статей КК вносились зміни 
згідно з кожним законом України з 01.09.2001 р., а також про зміни, вне-
сені до розділів КК;

•	 про зміст постанов Пленуму Верховного Суду України та Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, прийнятих після 01.09.2001 р. у кримінальних справах, в яких міс-
тяться рекомендації щодо кваліфікації злочинів, призначення покарання та 
вирішення інших питань застосування кримінально-правових норм;

•	 безпосередньо після тексту кожної чинної статті КК інформацію 
про те, щодо якої ознаки складу злочину чи інших положень статті 
є роз’яснення чи правові висновки Верховного Суду України або 
роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ із зазначенням номера для швидкого переходу до 
відповідного тексту в посібнику; 



•	 про правові висновки Верховного Суду України, викладені у рішен-
нях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рі-
шення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК України 1960 р. 
(неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих 
норм кримінального закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь);

•	 про правила визначення розмірів неоподатковуваного мінімуму 
доходів громадян та його застосування при кваліфікації злочинів та при-
значенні покарання стосовно злочинів, вчинених у період з 01.09.2001 р.;

•	 із додаткових нормативних та роз’яснювальних матеріалів інфор-
мацію, яка має значення для правильного розуміння і застосування норм 
КК, зокрема про: а) перелік майна, що не підлягає конфіскації, б) визна-
чення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та розмірів наркотичних 
засобів, в) застосування амністії та помилування в Україні, г) недопущен-
ня переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під 
час проведення мирних зібрань, д) реабілітацію осіб на виконання рішень 
Європейського суду з прав людини, е) узагальнення судової практики 
в кримінальних справах, є) інформаційні листи Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що містять 
роз’яснення кримінально-правових норм, та ін. 
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Про структуру посібника та зміст його розділів

Щодо системно-структурного викладення інформації у посібнику. 
Базовим структурним елементом цього посібника є чинний текст Кримі-
нального кодексу України, розміщений у розділі 1, який доповнений роз-
робленими автором постатейними покажчиками законодавчих змін і по-
кажчиками роз’яснень Пленуму Верховного Суду України і Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ та Додатків. Інформація, що міститься у цих покажчиках, є ре-
зультатом аналітичного осмислення автором змісту зазначених змін та 
роз’яснень. Така інформація одночасно відображає сутність змін та 
роз’яснень, точно орієнтує читача у правовому полі і відразу спрямовує 
читача до того місця в посібнику, де зміст змін чи роз’яснень викладений 
повністю. 

Для з’ясування повного змісту, відображеного в покажчиках законо-
давчих змін, необхідно звертатися до розділу 2 посібника, а для з’ясування 
повного змісту роз’яснень Пленуму Верховного Суду України та Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ – до розділу 3 посібника. Важливо відразу запам’ятати, що 
у покажчиках роз’яснень зазначені не номери сторінок, а номери, якими 
позначені виділені автором частини текстів постанов Пленуму Верховно-
го Суду України та Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, за якими можна відразу перейти із 
розділу 1 до необхідного роз’яснення в розділі 3. У багатьох випадках до 
покажчиків зазначених роз’яснень добавлені відсилки до додаткових 
нормативних або авторських матеріалів, розміщених як пронумеровані 
Додатки в кінці посібника.

У Змісті роботи відображено поділ усієї інформації залежно від її 
змісту і правової природи на певні розділи та послідовність розміщення 
інформації в розділах. 

Щодо розділу 1 посібника. У ньому викладено чинний текст Кримі-
нального кодексу України. Безпосередньо після тексту кожної статті КК 
наведені покажчики законодавчих змін і покажчики роз’яснень Пленуму 
Верховного Суду України і Пленуму Вищого спеціалізованого суду Укра-
їни з розгляду цивільних і кримінальних справ та Додатків. Усього у по-
статейних покажчиках містяться понад 4000 конкретизованих приписів, 
які забезпечують швидкий доступ до необхідної інформації.

Читачам необхідно враховувати наявність змін до КК, які не набрали 
чинності на момент підготовки цього посібника. Зокрема, йдеться про: 



39

нову редакцію пунктів 2 і 3 примітки до ст. 368 – відповідно до Закону 
України від 18.09.2012 р. № 5288-VI (зі змінами, внесеними Законом Укра-
їни від 14.10.2014 р. № 1698-VII), який набирає чинності з дня набрання 
чинності Законом України «Про державну службу» від 17.11.2011 р. Зміст 
змін до примітки до ст. 368 КК викладено в § 4 розділу 2 посібника.

Щодо розділу 2 посібника. У ньому зібрана вся інформація щодо змін, 
що вносилися до Кримінального кодексу України після 01.09.2001 р. Спо-
чатку (§ 1) у хронологічному порядку викладено загальний перелік 152 за-
конів України, згідно з якими внесено 675 змін до КК, їх офіційне опу-
блікування та набрання чинності, спеціальні приписи щодо порядку 
введення їх у дію. У цьому переліку також зазначено два рішення Консти-
туційного Суду України, які мали наслідком втрату чинності певними 
положеннями, передбаченими статтями 69, 384, 385 та 386 КК. Далі міс-
тяться два покажчики, які дозволяють отримати читачам узагальнену ін-
формацію про законодавчі зміни. Перший з них (§ 2) показує в хроноло-
гічному порядку зміни, внесені згідно з кожним законом України: до яких 
статей КК, які статті були включені до КК чи виключені з нього. Другий 
покажчик (§ 3) відображає зміни, внесені до розділів Загальної та Особ-
ливої частин КК. Зміст усіх змін, внесених до Кримінального кодексу 
України, та інформація про набрання ними чинності відображені у § 4. Ця 
інформація викладена стосовно кожної статті окремо, що дозволяє читачам 
відразу дізнатися про будь-яку статтю КК: коли та згідно з яким Законом 
України вона змінювалася, коли ці зміни набрали чинності, яким був зміст 
змін, якою була попередня редакція статті, коли стаття була включена до 
КК чи виключена з нього. Чинна редакція статті або її частини в цьому 
розділі повторно не наводяться, крім випадків, коли це необхідно для по-
легшення здійснення читачами порівняння змістів їх нової і старої редак-
цій. Для цього в багатьох випадках також наведені початкові редакції 
статей або їх частин.

Щодо розділу 3 посібника. Розділ починається із загального переліку 
постанов Пленуму Верховного Суду України та Пленуму Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, прий-
нятих після 01.09.2001 р. у кримінальних справах, розміщених у хроно-
логічному порядку з їх групуванням за роками прийняття. Далі викладені 
повні тексти цих постанов, за винятком двох постанов, з яких зроблений 
лише витяг, оскільки інші роз’яснення не мають кримінально-правового 
значення. Постанови наведені з урахуванням змін та доповнень, внесених 
до них. Кожний пункт роз’яснень у розділі зберігає свою нумерацію й од-
ночасно розглядається у структурі посібника як окремий елемент, що має 



свій номер, зазначений у рамці, наприклад 555, за яким здійснюється його 
пошук після виявлення читачами посилання на цей номер у постатейних 
покажчиках, розміщених у розділі 1 посібника.

Щодо Додатків. Як Додатки до посібника включені нормативні та 
роз’яснювальні матеріали, що мають важливе значення для правильного 
розуміння і застосування статей КК. Посилання на ці матеріали містяться 
у постатейних покажчиках розділу 1 посібника. 

Щодо нормативних положень. Тексти законодавчих та інших нор-
мативних актів, включених до посібника, відповідають офіційно опублі-
кованим станом на 20.11.2015 р.
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Про покажчики змін, внесених до КК

Покажчики змін, внесених до КК, розміщені в розділах 1 та 2 посіб-
ника. Залежно від того, яку інформацію бажають отримати читачі, 
по-різному виглядає алгоритм їх дій. 

По-перше, якщо читачі хочуть дізнатись про зміни в певний період часу 
(наприклад, у 2014 р.), або про те, до яких статей КК вносились зміни згід-
но з конкретно визначеним законом України, або які зміни вносились до 
Загальної чи Особливої частин КК або до певних розділів КК, отримати 
іншу загальну характеристику змін до КК, – їм необхідно звернутись до § 2 
або § 3 розділу 2 посібника, в яких містяться хронологічний покажчик змін, 
внесених до КК, та покажчик змін, внесених до розділів КК. 

По-друге, якщо читачі зацікавляться інформацією про зміни стосовно 
окремої статті КК, то пошук такої інформації необхідно починати з покаж-
чика змін КК щодо цієї статті, який розміщено відразу після тексту цієї 
статті або після її назви (якщо вона виключена з КК) у розділі 1 посібника. 
У цьому покажчику відображена основна орієнтуюча читачів інформація 
про такі зміни. Після цього за необхідності слід звертатися до § 4 розділу 2 
посібника, в якому міститься постатейно викладена повна інформація про 
зміст усіх змін, внесених до КК, та про набрання ними чинності. 

Постатейний покажчик законодавчих змін у розділі 1 посібника вклю-
чає в себе три види інформації: 1) закон України, згідно з яким внесені 
зміни; 2) дата, коли зміни набирають чинності або її втрачають; 3) загаль-
на характеристика змін: а) чого вони стосуються за формою – статті в ці-
лому або її певної частини, пункту або абзацу; б) чого вони стосуються за 
змістом – складу злочину (сз), покарання (п), спеціальної конфіскації (ск), 
звільнення від кримінальної відповідальності (звільн.). Наприклад, у по-
статейному покажчику до ст. 263 КК зазначено: «ЗУ 05.07.2012 № 5064-VI 
(чин. 12.08.2012): ч. 1 (сз, п)». Це означає, що зміни до цієї статті були 
внесені згідно із ЗУ 05.07.2012 № 5064-VI, вони набрали чинності 
12.08.2012, а за своїм змістом полягали у зміні складу злочину та пока-
рання у ч. 1 ст. 263 КК. Зазначена структура викладення інформації збе-
режена і в § 4 розділу 2 посібника, де замість загальної характеристики 
змін до статті викладено їх повний зміст.

Особливої уваги потребує та частина покажчика, в якій йдеться про 
дату, коли зміни набирають або втрачають чинність. У зв’язку з існуванням 
на практиці розбіжностей у вирішенні питань щодо визначення переліку 
друкованих засобів масової інформації, публікація законів в яких може 
визнаватися офіційною, а також щодо таких законодавчих приписів, як 
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набрання законом чинності з дня його опублікування або через певну 
кількість днів чи місяців, у цьому посібнику, як правило, зазначається дата 
набрання чинності, наведена на офіційному веб-сайті Верховної Ради 
України. Разом з тим для привернення уваги читачів до існування зазна-
чених розбіжностей у випадках наявності в законах України спеціальних 
приписів щодо набрання ними чинності у посібнику використані такі 
умовні скорочення та позначення: 

«*» – позначає ті закони України, в яких зазначається про набрання 
ними чинності з дня їх опублікування; наприклад, «чин. 04.04.2002*» 
означає, що в самому законі зазначено про набрання ним чинності з дня 
опублікування і в цьому посібнику вказана дата його першого офіційного 
опублікування (відповідно до теоретичних положень такий закон починає 
діяти з 0 годин 00 хвилин наступного дня);

«**» – позначає ті закони України, в яких зазначається про набрання 
ними чинності через певну кількість днів з дня їх опублікування; на офі-
ційному веб-сайті Верховної Ради України до зазначеної законом кількос-
ті днів включений день опублікування закону (у науці кримінального 
права висловлено й інший погляд на вирішення цього питання, згідно 
з яким підрахунок днів повинен починатися з наступного дня після дня 
опублікування закону); 

«***» – позначає ті закони України, в яких зазначається про набрання 
ними чинності через певну кількість місяців з дня їх опублікування; на 
офіційному веб-сайті Верховної Ради України таким днем визнається день 
останнього місяця з тим самим числом, що й день першого офіційного 
опублікування закону (як виняток, число наступного дня зазначено як дата 
набрання чинності законами України від 16.01.2003 р. № 430-IV та від 
06.02.2003 р. № 485-IV);

«ГУ****» – позначає ті закони України, які вперше опубліковані в га-
зеті «Урядовий кур’єр» або в журналі «Офіційний вісник України» після 
17.02.2010 р. – дня набрання чинності Законом України від 10.02.2010 р. 
№ 1861-VI «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно з ч. 1 ст. 139 
Регламенту офіційною публікацією законів визнається їх публікація в га-
зеті «Голос України» та у Відомостях Верховної Ради України. Виходячи 
з цих приписів, у зазначених випадках дати набрання чинності законами 
України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України і в даному по-
сібнику визначені виходячи з дати їх публікації в газеті «Голос України»;

«+» – позначає, що в самому законі містяться додаткові приписи щодо 
набрання ним чинності, зміст яких викладений в § 1 розділу 2 цього по-
сібника.
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Зазначені в цьому посібнику відомості про набрання законами Укра-
їни чинності чи введення їх у дію, як правило, стосуються чинності тих 
законодавчих положень, згідно з якими вносились зміни до КК України. 
Інформація про набрання зазначеними законами України чинності чи 
введення їх у дію в частині положень, які не стосуються змін до КК, до 
посібника не включена.

Деякі закони України, згідно з якими вносились зміни до КК, перед-
бачають приписи про те, що вони набувають чинності з дня їх опубліку-
вання, а вводяться в дію пізніше. У таких випадках зміни до КК мають 
юридичну силу з моменту введення відповідного закону в дію, про що 
зазначено в посібнику.

Для того щоб читачі могли самі вільно орієнтуватися в нормативному 
матеріалі, на підставі якого вирішуються вищезазначені питання, нижче 
наведена узагальнена інформація про порядок офіційного оприлюднення 
законів України та набрання ними чинності:

1. Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше 
дня його опублікування (ст. 94 Конституції України).

2. Відповідно до ч. 1 ст. 4 КК закон про кримінальну відповідальність 
набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, 
якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублі-
кування. 

3. Відповідно до ч. 1 ст. 139 Регламенту Верховної Ради України, за-
твердженого Законом України від 10.02.2010 р. № 1861-VI (набрав чин-
ності з дня опублікування – ГУ від 17.02.2010 р. № 28), «підписані Пре-
зидентом України закони публікуються в газеті “Голос України” та у Відо-
мостях Верховної Ради України. Публікація законів у цих друкованих 
засобах масової інформації вважається офіційною».

4. Відповідно до чинної редакції Указу Президента України «Про по-
рядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання 
ними чинності» від 10.06.1997 р. № 503/97 закони України підлягають 
оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях, якими визнаються 
«Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», «Офі-
ційний вісник Президента України», газети «Голос України» і «Урядовий 
кур’єр». Закон набирає чинності після найбільш раннього його офіційно-
го оприлюднення в будь-якому з цих видань.

5. При вирішенні питання про набрання чинності законами України, 
згідно з якими раніше вносились зміни до КК (сам Кодекс набрав чиннос-
ті 01.09.2001 р.), необхідно також враховувати наступне:



а) газета «Голос України» включена до зазначеного переліку офіційних 
видань відповідно до Указу Президента України від 28.05.2004 р. 
№ 589/2004, який набрав чинності з 14.06.2004 р. Однак законодавчі під-
стави для визнання цієї газети офіційним друкованим виданням Верхов ної 
Ради України були передбачені у статтях 1 і 22 Закону України «Про по-
рядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місце-
вого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 
23.09.1997 р. № 539/97-ВР. Зі змісту ст. 1 Закону випливає, що офіційним 
друкованим виданням Верховної Ради України є видання, яке спеціально 
видається нею для інформування про свою діяльність, а зі змісту ст. 22 
Закону – що закони України публікуються в офіційних виданнях та дру-
кованих засобах масової інформації Верховної Ради України;

б) з 25.04.2004 р. до 01.06.2005 р. згідно зі ст. 1 зазначеного Указу 
офіційним виданням також визнавалась газета «Президентський вісник»;

в) інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України» 
був включений до переліку офіційних друкованих видань, передбачених 
ст. 1 зазначеного Указу відповідно до Указу Президента України від 
12.02.2007 р. № 102/2007, який почав діяти з 15.02.2007 р.;

г) з 06.07.2007 р. до 23.11.2007 р. дію Указу Президента України «Про 
порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набран-
ня ними чинності» від 10.06.1997 р. № 503/97 було зупинено в частині 
оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України (відповідно 
до Указу Президента України від 05.07.2007 р. № 607/2007).
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Про покажчики роз’яснень Пленуму Верховного Суду 
України і Пленуму Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ 

Покажчики роз’яснень Пленуму Верховного Суду України і Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ містяться у розділі 1 посібника відразу за текстами чинних 
статей КК або після покажчиків законодавчих змін. Ці постатейні покаж-
чики є результатом авторського аналізу змісту кожного пункту включених 
до посібника постанов, виділення їх основного змісту і визначення тих 
статей та окремих питань, яких безпосередньо стосуються зазначені 
роз’яснення. Авторські стислі формулювання таких питань, зазначені 
у покажчиках, допомагають читачу відразу зорієнтуватися в тому, що 
роз’яснено у постановах Пленуму Верховного Суду України і Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ – питання кваліфікації злочинів, їх співвідношення або розмежу-
вання, призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідаль-
ності або відбування покарання тощо. Біля кожного з таких формулювань 
у покажчиках указаний номер, який не є номером сторінки посібника, а є 
номером виділених автором частин текстів постанов Пленуму Верховно-
го Суду України і Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, наведених у розділі 3 посібника 
і позначених номерами у рамці, наприклад 555. Якщо читачі зацікавлять-
ся певним роз’ясненням, їм не потрібно окремо знайомитись зі змістом 
всієї постанови, а за секунди за вказаним номером вони можуть перейти 
відразу до тексту необхідного роз’яснення в розділі 3 посібника. Отже, 
наявність таких покажчиків фактично замінює велику за обсягом роботу 
при самостійному пошуку читачами відповідного роз’яснення у текстах 
зазначених постанов. 

У цьому зв’язку слід також ураховувати, що досить часто питання 
щодо певної статті КК роз’яснені в декількох постановах Пленуму Верхов-
ного Суду України, які стосуються різних видів злочинів, або в постанові, 
що містить рекомендації щодо кваліфікації всіх злочинів. Зазначені по-
кажчики дозволяють швидко перейти до всіх таких роз’яснень. Разом з тим 
рекомендації загального характеру без вичерпного переліку статей КК, 
яких вони стосуються, ускладнюють відображення змісту таких роз’яснень 
у постатейних покажчиках, оскільки в ряді випадків можливість застосу-
вання цих роз’яснень до певних статей може бути предметом теоретичних 
дискусій. Виходячи з цього, читачам рекомендується самостійно озна-



йомитись зі змістом постанови Пленуму ВСУ від 04.06.2010 р. № 7 в ці-
лому.

Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України і Пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
мають рекомендаційний характер. Висновки Верховного Суду України 
про те, як саме має застосовуватися відповідна норма закону України про 
кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь 
(п. 1 ч. 1 ст. 40012 КПК 1960 р., п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК 2012 р.), є обов’язковими 
для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують відповідну 
норму закону, та для всіх судів України (відповідно до ст. 40025 КПК 
1960 р., ст. 458 КПК 2012 р.).

У будь-якому разі наведені у посібнику роз’яснення необхідно за-
стосовувати з урахуванням того законодавства, яке існувало на мо-
мент прийняття відповідних постанов, та наступних законодавчих 
змін, внесених до КК. 
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Список скорочень

абз. –  абзац;
ВВР –  Відомості Верховної Ради України;
ВВСУ –  Вісник Верховного Суду України;
викл.  –  виключення;
вкл. –  включення;
внес. –  внесення, внесений;
ВССУ –  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 
 і кримінальних справ;
ВСУ –  Верховний Суд України;
втр. чин. –  втрата чинності;
ГУ –  Голос України;
доп. –  доповнення Кримінального кодексу України 
 або його статті;
замін. –  заміна;
звільн. –  звільнення від кримінальної відповідальності;
ЗУ –  Закон України;
КК –  Кримінальний кодекс України 2001 р.;
КК доп. ст. –  Кримінальний кодекс України доповнено статтею;
КПК 1960 р. –  Кримінально-процесуальний кодекс 1960 р.;
КПК 2012 р. –  Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.;
КСУ –  Конституційний Суд України;
КУпАП –  Кодекс України про адміністративні правопорушення;
МОЗ –  Міністерство охорони здоров’я України;
набр. чин. –  набрання Законом України чинності;
(нр) –  нова редакція; 
ОВУ –  Офіційний вісник України;
(п) –  зміна покарання;
поперед. –  попередня;
пост. ПВСУ –  постанова Пленуму Верховного Суду України;
почат. – початковий;
прим. –  примітка до статті Кримінального кодексу України;
ред. –  редакція;
(сз) –  зміна складу злочину;
(ск) –  зміна щодо спеціальної конфіскації;
ст. доп. ч. ч. –  статтю доповнено частинами;
УК –  Урядовий кур’єр;
ч. –  частина статті Кримінального кодексу України;
ч. ч. –  частини статті Кримінального кодексу України;
+ –  позначає ті закони України, які містять додаткові 
 приписи щодо набрання ними чинності (введення в дію), 
 зміст яких наведено в § 1 розділу 2 посібника.
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Розділ 1. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 
УКРАЇНИ З ПОСТАТЕЙНИМИ 
ПОКАЖЧИКАМИ ЙОГО ЗМІН, 

РОЗ’ЯСНЕНЬ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО 
СУДУ УКРАЇНИ І ПЛЕНУМУ ВИЩОГО 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  СУДУ 
УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ 

І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ДОДАТКІВ
(КК затверджений ЗУ від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // ВВР. – 2001. – 

№ 25–26. – Ст. 131; набрав чинності з 01.09.2001;  
із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України, 

зазначеними у § 1 розділу 2 посібника.)

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ст. 1 Завдання Кримінального кодексу України 

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забез-
печення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громад-
ського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою 
України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, 
а також запобігання злочинам. 

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України ви-
значає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання за-
стосовуються до осіб, що їх вчинили. 

Ст. 2 Підстава кримінальної відповідальності 

1. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою сус-
пільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим 
Кодексом. 
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2. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути 
піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в за-
конному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

3. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності 
за той самий злочин більше одного разу. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВССУ до ст. 2:
•	врахування положень ч. 3 ст. 2 КК при застосуванні міжнародних 

договорів України про видачу (екстрадицію) особи – 719.

Розділ II 
ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ст. 3 Законодавство України про кримінальну 
відповідальність 

1. Законодавство України про кримінальну відповідальність становить 
Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України 
та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. 

2. Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після 
набрання чинності цим Кодексом, включаються до нього після набрання 
ними чинності. 

3. Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-
правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом. 

4. Застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією 
заборонено. 

5. Закони України про кримінальну відповідальність повинні відпо-
відати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВССУ до ст. 3:
•	загальновизнані принципи і норми міжнародного права – 722;
•	 застосування судами норм міжнародного права як норм прямої дії – 718;
•	врахування положень ч. 3 ст. 3 КК при застосуванні норм міжнарод-

них договорів, які визначають ознаки складу кримінально караного ді-
яння – 720.

Ст. 4
Чинність закону про кримінальну відповідальність 
у часі 

1. Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через 
десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передба-
чено самим законом, але не раніше дня його опублікування. 
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2. Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки 
діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв 
на час вчинення цього діяння. 

3. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою перед-
баченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. 

▲ Покажчик змін, внесених до ст. 4:
1) ЗУ 15.04.2008 № 270-VI (чин. 07.05.2008*+): ч. 2 (нр).

Ст. 5
Зворотна дія закону про кримінальну  
відповідальність у часі 

1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність 
діяння, пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином по-
ліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на 
осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, 
у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але 
мають судимість. 

2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність 
діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує 
становище особи, не має зворотної дії в часі. 

3. Закон про кримінальну відповідальність, що частково пом’якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, 
а частково посилює кримінальну відповідальність або іншим чином по-
гіршує становище особи, має зворотну дію у часі лише в тій частині, що 
пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує ста-
новище особи. 

4. Якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, 
закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворот-
ну дію в часі має той закон, що скасовує злочинність діяння, пом’якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище 
особи. 

▲ Покажчик змін, внесених до ст. 5:
1) ЗУ 15.04.2008 № 270-VI (чин. 07.05.2008*+): нова ред. ст. 5.
▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ та Додатків до ст. 5:
•	застосування ст. 12 КК щодо злочинів, вчинених до набрання чин-

ності КК, – 192;
•	правові висновки ВСУ щодо ч. 1 ст. 5 КК – Додаток 12 (№ 1).
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Ст. 6
Чинність закону про кримінальну відповідальність  
щодо злочинів, вчинених на території України 

1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кри-
мінальній відповідальності за цим Кодексом. 

2. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було 
почато, продовжено, закінчено або припинено на території України. 

3. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його ви-
конавець або хоча б один із співучасників діяв на території України. 

4. Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних пред-
ставників іноземних держав та інших громадян, які за законами України 
і міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах судам України, 
в разі вчинення ними злочину на території України вирішується диплома-
тичним шляхом. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВССУ до ст. 6:
•	врахування положень ч. 4 ст. 6 КК при застосуванні норм міжнарод-

них договорів – 721.

Ст. 7
Чинність закону про кримінальну відповідальність  
щодо злочинів, вчинених громадянами України  
або особами без громадянства за межами України 

1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно про-
живають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримі-
нальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

2. Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені зло-
чини зазнали кримінального покарання за межами України, вони не мо-
жуть бути притягнені в Україні до кримінальної відповідальності за ці 
злочини. 

Ст. 8
Чинність закону про кримінальну відповідальність  
щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами  
без громадянства за межами України 

1. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно 
в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відпові-
дальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними догово-
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рами або якщо вони вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо 
тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України. 

2. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно 
в Україні, також підлягають в Україні відповідальності згідно з цим Ко-
дексом, якщо вони за межами України вчинили у співучасті із службови-
ми особами, які є громадянами України, будь-який із злочинів, передба-
чених у статтях 368, 3683, 3684, 369 і 3692 цього Кодексу, або якщо вони 
пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду таким службовим 
особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи 
одержали від них таку вигоду.

▲ Покажчик змін, внесених до ст. 8:
1) ЗУ 12.01.2006 № 3316-IV (чин. 10.02.2006*): ч. 1; 
2) ЗУ 13.05.2014 № 1261-VII (чин. 04.06.2014 +): ч. 1; ст. 8 доп. ч. 2.

Ст. 9 Правові наслідки засудження особи за межами України 

1. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо грома-
дянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за 
злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на тери-
торії України. 

2. Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невід-
буте покарання або інші правові наслідки вироку суду іноземної держави 
враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, 
звільненні від кримінальної відповідальності або покарання. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ до ст. 9:
•	правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів, 

пов’язані з вироком суду іноземної держави, – 716;
•	узагальнення практики застосування судами міжнародних договорів 

України щодо визнання і виконання вироків іноземних судів – Додаток 13 (№ 1).

Ст. 10
Вирішення питання про кримінальну відповідальність 
осіб, які підлягають кримінальній відповідальності  
за законодавством іноземної держави і перебувають  
на території України, та виконання вироків, винесених 
іноземними судами чи міжнародними судовими 
установами 

1. Громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не 
можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної 
відповідальності та віддання до суду. 
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2. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочини поза ме-
жами України і перебувають на території України, можуть бути видані 
іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності 
і віддання до суду. 

3. Україна може перейняти кримінальне провадження, в якому судо-
вими органами іноземної держави не ухвалено вирок, щодо громадян 
України та іноземців, які вчинили злочини за межами України і перебува-
ють на території України, але які не можуть бути видані іноземній держа-
ві або у видачі яких відмовлено, якщо діяння, у зв’язку з яким запитуєть-
ся передача кримінального провадження, згідно з цим Кодексом визна-
ється злочином. 

4. Виконання в Україні вироку іноземного суду чи міжнародної судо-
вої установи можливо, якщо діяння, внаслідок вчинення якого було ухва-
лено вирок, згідно з цим Кодексом визнається злочином або було б зло-
чином у разі його вчинення на території України.

▲ Покажчик змін, внесених до ст. 10:
1) ЗУ 16.05.2013 № 245-VII (чин. 09.06.2013): нова ред. ст. 10.
▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ до ст. 10:
•	підстави для видачі або передачі особи іншій державі – 336, 340;
•	обставини, що виключають видачу або передачу особи іншій дер-

жаві, – 340;
•	порядок видачі або передачі особи іншій державі – 336–341. 

Розділ III  
ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ

Ст. 11 Поняття злочину 

1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне 
діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. 

2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить 
ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через мало-
значність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла 
заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або 
державі. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ до ст. 11:
•	роз’яснення щодо значення приписів ч. 2 ст. 11 КК для вирішення 

окремих кримінально-правових питань – 19, 378, 439.
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Ст. 12 Класифікація злочинів

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини не-
великої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене пока-
рання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, 
більш м’яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу 
в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не біль-
ше п’яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання 
у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 
десяти років.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 
десять років або довічного позбавлення волі.

6. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночас-
но основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається 
виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за 
відповідний злочин.

▲ Покажчик змін, внесених до ст. 12:
1) ЗУ 15.11.2011 № 4025-VI (чин. 17.01.2012***+): нова ред. ст. 12.
▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ до ст. 12:
•	визначення ступеня тяжкості вчиненого злочину – 192;
•	застосування ст. 12 КК щодо злочинів, вчинених до набрання чин-

ності КК, – 192.

Ст. 13 Закінчений та незакінчений злочини 

1. Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки 
складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини 
цього Кодексу. 

2. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин. 
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Ст. 14 Готування до злочину 

1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи 
знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунен-
ня перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину. 

2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримі-
нальної відповідальності. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ та Додатків до ст. 14:
•	роз’яснення щодо кваліфікації окремих видів злочинів та вирішення 

інших кримінально-правових питань, пов’язаних із готуванням до зло-
чину, – 70, 78, 91, 119, 134, 147, 175, 181, 184, 196, 212, 266, 461, 472, 613; 

•	правові висновки ВСУ – Додаток 12 (№ 23).

Ст. 15 Замах на злочин 

1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 
або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, 
передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, 
якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не зале-
жали від її волі. 

2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі 
дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин 
не було закінчено з причин, які не залежали від її волі. 

3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, 
що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними 
для доведення злочину до кінця. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ та Додатків до ст. 15:
•	роз’яснення щодо кваліфікації окремих видів злочинів та вирішення 

інших кримінально-правових питань, пов’язаних із замахом на злочин, – 
67, 70, 78, 79, 92, 111, 112, 116, 119, 134, 139, 142, 145, 147, 156, 184, 196, 
212, 266, 423, 441, 475, 500, 602, 610, 612, 613, 667, 675, 681, 702;

•	правові висновки ВСУ – Додаток 12 (№ 2, 7, 8, 19, 23).

Ст. 16 Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин 

Кримінальна відповідальність за готування до злочину і замах на зло-
чин настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини 
цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин. 



56

Ст. 17 Добровільна відмова при незакінченому злочині 

1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю 
волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона 
усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. 

2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кін-
ця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фак-
тично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ до ст. 17:
•	роз’яснення щодо добровільної відмови від доведення до кінця 

окремих видів злочинів – 134, 423, 613.

Розділ IV 
ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
(СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ)

Ст. 18 Суб’єкт злочину

1. Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин 
у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна 
відповідальність.

2. Спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчини-
ла у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, 
суб’єктом якого може бути лише певна особа.

3. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеці-
альним повноваженням здійснюють функції представників влади чи 
місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають 
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підпри-
ємствах, в установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням ор-
ганізаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 
виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наді-
ляється повноважним органом державної влади, органом місцевого само-
врядування, центральним органом державного управління із спеціальним 
статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою 
підприємства, установи, організації, судом або законом.

4. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних 
держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або 
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судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші 
особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема 
для державного органу або державного підприємства), іноземні третейські 
судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові 
спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, по-
садові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної органі-
зації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від 
її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником 
яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів.

▲ Покажчик змін, внесених до ст. 18:
1) ЗУ 11.06.2009 № 1508-VI (діє з 01.01.2011): ст. 18 доп. ч. ч. 3 та 4; 

ці зміни діяли 1, 2, 3 та 4.01.2011 – згідно з ЗУ 07.04.2011 № 3207-VI; 
2) ЗУ 21.12.2010 № 2808-VI (чин. 05.01.2011*): втр. чин. ЗУ 11.06.2009 

№ 1508-VI – з 05.01.2011 ст. 18 набула поперед. ред.;
3) ЗУ 07.04.2011 № 3207-VI (чин. 01.07.2011): нова ред. ст. 18.

Ст. 19 Осудність 

1. Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчи-
нення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, пере-
бувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (безді-
яльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворю-
вання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого 
хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути 
застосовані примусові заходи медичного характеру. 

3. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осуднос-
ті, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що по-
збавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 
ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусо-
ві заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підля-
гати покаранню. 

▲ Покажчик роз’яснень Пленуму ВСУ до ст. 19:
•	примусові заходи медичного характеру: мета застосування та їх від-

межування від інших видів примусової психіатричної допомоги і лікуван-
ня – 388;

•	порядок визнання особи неосудною – 390, 391;


