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ПЕРЕДМОВА

Кримінальне право України є однією із фундаментальних навчальних 
дисциплін при підготовці фахівців за спеціальністю «Право», метою якої є 
засвоєння студентами юридичних навчальних закладів основних положень 
про злочин та відповідальність за нього.

На сучасному етапі найважливішою формою оцінювання рівня підготов‑
ки студентів з будь-якої навчальної дисципліни, в тому числі і з кримінально‑
го права, виступає такий підсумковий контроль знань, як іспит, який вимагає 
від студента лаконічно, логічно, обґрунтовано, послідовно та в систематизо‑
ваній формі за короткий час показати всебічне і повне знання програмного 
курсу за переліком заздалегідь визначених питань, які виносяться на іспит. 

При підготовці до такої форми оцінювання знань студент повинен опра‑
цювати велику кількість навчального, нормативного матеріалу та матеріалів 
практики застосування закону про кримінальну відповідальність, внаслідок 
чого значний обсяг часу витрачається не на засвоєння основних положень 
навчальної дисципліни, а на технічну обробку літератури, визначення об‑
сягу матеріалу і послідовності його вивчення та викладення при наданні 
відповідей на програмні питання під час іспиту. Як наслідок, відповіді сту‑
дентів часто мають безсистемний та непослідовний характер, перевантаже‑
ні зайвою інформацією тощо.

Запропонований посібник має на меті надати комплекс послідовно та 
системно викладених основних теоретичних і практичних положень кримі‑
нального права України в стислій, узагальненій формі, акцентуючи увагу на 
основних нормативних та доктринальних положеннях, які вивчаються при 
засвоєнні зазначеної навчальної дисципліни. Використання посібника на‑
самперед сприятиме полегшенню підготовки студентів до іспиту – дозволить 
систематизувати їхні знання та визначити основний зміст і приблизний обсяг 
відповіді на питання та в кінцевому результаті – забезпечить підвищення 
рівня їхньої професійної підготовки.

Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Кри‑
мінальне право України. Загальна частина та Особлива частина», що ви‑
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кладається студентам (курсантам та слухачам) усіх форм навчання (денної, 
заочної та вечірньої). Зміст посібника визначено переліком зразкових питань, 
які включаються до екзаменаційних білетів. При цьому враховано перелік 
питань, які виносяться як на курсові, так і на державний іспити.

Використовуючи посібник, слід, однак, ураховувати, що він містить лише 
певний мінімальний (базисний) обсяг матеріалу із вказаної навчальної дис‑
ципліни і у цьому плані виступає лише своєрідним навчально-довідковим 
виданням, яке орієнтує читача і зосереджує його увагу на основних поло‑
женнях, які повинні бути ним вивчені та засвоєні при підготовці до іспиту з 
кримінального права і висвітлені під час його складання. Тому для того, щоб 
у повному обсязі опанувати матеріал навчальної дисципліни і при складан‑
ні іспиту виявити необхідний рівень знань та надати правильну, всебічну, 
глибоку, аргументовану, ґрунтовну і систематизовану відповідь на питання, 
що включені до екзаменаційних білетів, необхідно перш за все і в 
обов’язковому порядку звернутися до інших джерел: до закону про кримі‑
нальну відповідальність (Кримінальний кодекс України) та інших норматив‑
но-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України та Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, правових висновків Верховного Суду України, які згідно з ч. 1 ст. 458 
КПК є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень і судів загаль‑
ної юрисдикції, підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, 
науково-практичних коментарів до закону про кримінальну відповідальність 
та спеціальної наукової літератури. 
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ОСОБЛИВА ЧАСТИНА: 
питання та відповіді

1.  Поняття і система Особливої частини 
кримінального права України

Особлива частина кримінального права (як галузі права) – сис‑
тема норм, у яких визначаються ознаки окремих злочинів, види та 
розміри покарань, які суд може призначити особам, визнаним винни‑
ми у вчиненні злочину, а також умови звільнення від кримінальної 
відповідальності за окремі види злочинних діянь. Текстуально ці 
норми дістають своє вираження в Особливій частині КК.

Норми Особливої частини КК можна поділити на такі види: 1) за-
боронні – норми, у яких містяться визначення злочинів та наведені 
відповідні види покарань; 2) роз’яснювальні – у яких даються визна‑
чення окремих понять або розкривається зміст окремих ознак зло‑
чину (напр., п. 1 примітки до ст. 364 КК, ст. 401 КК та деякі ін.); 
3) заохочувальні – у яких визначено передумови, підстави та умови 
спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності 
(напр., ч. 2 ст. 111 КК, ч. 2 ст. 255 КК та деякі ін.); 4) норми, якими 
обмежується кримінальна відповідальність стосовно певної кате‑
горії осіб (напр., ч. 2 ст. 385 КК та ч. 2 ст. 396 КК).

Загальна та Особлива частини є складовими одного і того самого 
нормативно-правового системного утворення – КК, і перебувають 
в органічній єдності та взаємодії. Разом із тим Особлива частина КК 
має свою специфіку: 1) у ній установлюється вичерпний перелік зло-
чинів, за які передбачена кримінальна відповідальність, завдяки чому 
повною мірою реалізується принцип «немає злочину без вказівки на 
це в законі» (nullum crimen sine lege); 2) вона визначає межі криміна-
лізації суспільно небезпечних діянь шляхом віднесення тих чи інших 
діянь до злочинних; 3) у ній проводиться диференціація кримінальної 
відповідальності залежно від ступеня суспільної небезпечності зло‑
чину.

Система Особливої частини КК. Норми Особливої частини 
згруповані у 20 розділів. Ця система в основному базується на осо‑
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Суб’єктивна сторона ‒ прямий умисел. Обов’язковою ознакою 
диверсії є її мета – ослаблення держави. Мотиви можуть бути різни‑
ми і на кваліфікацію не впливають.

Суб’єкт ‒ фізична осудна особа, що досягла 14‑річного віку.

7.   Відмежування диверсії (ст. 113 КК)  
від умисного знищення або пошкодження 
майна (ст. 194 КК) та терористичного акту 
(ст. 258 КК)

Відмежування диверсії від умисного знищення або пошкоджен‑
ня майна здійснюється за такими ознаками:

1) за основним безпосереднім об’єктом: за ст. 194 КК об’єктом 
є відносини власності, а за ст. 113 КК – внутрішня безпека держави, 
її економічна основа як складові національної безпеки України;

2) за предметом злочину: за ст. 194 КК ним є будь-яке чуже 
майно; предметом диверсії також може бути майно, але тільки таке, 
яке володіє ознаками об’єктів, що мають важливе народногосподар‑
ське чи оборонне значення, а крім нього – також й інші предмети – 
тварини, рослини тощо;

3) за об’єктивною стороною: 
‒ за ст. 194 КК злочин полягає тільки в знищенні чи пошкоджен‑

ні майна, в тому числі й загальнонебезпечним способом (ч. 2 ст. 194 
КК), а за ст. 113 КК ‒ виражається у вчиненні вибухів, підпалів або 
інших дій, спрямованих не тільки на зруйнування або пошкодження 
об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне зна‑
чення, а й спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілес‑
них ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, а також дій, спря‑
мованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення 
епідемій, епізоотій чи епіфітотій;

‒ за ст. 195 КК – злочин із матеріальним складом, а за ст. 113 
КК ‒ з усіченим;

4) за метою: за ст. 194 КК мета не є обов’язковою ознакою 
складу, а за ст. 113 КК обов’язковою ознакою суб’єктивної сторони 
є мета ослаблення держави.
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Тяжке тілесне ушкодження, що призвело до непоправного 
знівечення обличчя, має місце тоді, коли: 

ушкодження зазнало обличчя (а не інші частини тіла); 
таке ушкодження має характер знівечення, тобто надає обличчю 

відразливого, потворного зовнішнього вигляду; 
знівечення є непоправним (не може бути усунуте за допомогою 

звичайних методів лікування або може бути усунуте лише завдяки 
пластичній операції) та не є тимчасовим. Непоправність ушкоджен‑
ня встановлює судово-медична експертиза, а факт знівечення – суд.

Кваліфікуючі ознаки: ч. 2 ст. 121 КК ‒ вчинення тяжкого тілес‑
ного ушкодження: 1) способом, що має характер особливого мучення; 
2) групою осіб; 3) з метою залякування потерпілого чи інших осіб; 
4) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості; 5) на 
замовлення; 6) що спричинило смерть потерпілого.

18.  Відмінність тяжкого тілесного ушкодження, 
що спричинило смерть потерпілого  
(ч. 2 ст. 121 КК), від умисного вбивства 
(ст. 115 КК) та вбивства через  
необережність (ст. 119 КК)

Відмінність цих злочинів здійснюється за такими ознаками:
1) об’єктом: за ч. 2 ст. 121 КК – здоров’я людини, а за статтями 
115 і 119 КК – її життя;
2) об’єктивною стороною: у ч. 2 ст. 121 КК передбачено злочин 

із похідними наслідками, тобто з двома наслідками – основним (тяж‑
ке тілесне ушкодження) та похідним (смерть людини), причому по‑
хідний наслідок перебуває в причинному зв’язку з основним наслід‑
ком; злочини, передбачені статтями 115 і 119 КК характеризуються 
одним діянням, одним суспільно небезпечним наслідком та причин‑
ним зв’язком;

3) суб’єктом злочину: за статтями 115 і 121 КК – особа, яка до‑
сягла 14 років, а за ст. 119 КК – 16 років;

4) проте основна відмінність полягає в суб’єктивній стороні 
злочину:
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ч. 3 ст. 135 КК ‒ спричинення смерті потерпілого або інших тяжких 
наслідків.

28.  Ненадання допомоги особі, яка перебуває 
в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК), 
та його відмежування від залишення 
в небезпеці (ст. 135 КК)

Безпосередній об’єкт: безпека життя і здоров’я людини. У ч. 3 
ст. 3 Закону України «Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня 
2012 р. № 5081-VI передбачено загальний обов’язок кожного надава‑
ти невідкладну допомогу особам, які перебувають у загрозливому для 
їх життя та здоров’я стані або здійснити належне повідомлення про 
такий стан особи.

Об’єктивна сторона за ч. 1 та ч. 3 ст. 136 КК: 
1) бездіяльність у вигляді: а) ненадання допомоги особі, яка пере‑

буває в небезпечному для життя стані, викликаного стихійними си‑
лами природи, тваринами, джерелами підвищеної небезпеки, власною 
легковажною поведінкою, поведінкою інших осіб тощо, або б) непо-
відомлення про такий стан особи належним установам чи особам, 
тобто таким, які згідно із законодавством мають повноваження щодо 
надання допомоги в екстрених ситуаціях; 

2) наслідки ‒ тяжкі тілесні ушкоджень (ч. 1) або смерть потерпі‑
лого (ч. 3); 

3) причинний зв’язок між діянням і наслідками. Обов’язковою 
умовою відповідальності за ст. 136 КК є наявність у винного можли-
вості надати допомогу чи повідомити належним установам (осо‑
бам) про відповідний стан потерпілого.

Злочин із матеріальним складом і є закінченим з моменту настан‑
ня наслідків у вигляді: а) заподіяння потерпілому тяжких тілесних 
ушкоджень (ч. 1 ст. 136 КК) або б) смерті потерпілого (ч. 3 ст. 136 
КК).

Суб’єктивна сторона: за ч. 2 ст. 136 КК – умисна, а за частинами 
1 і 3 ст. 136 КК ‒ умисна або змішана форма вини.

Суб’єкт ‒ загальний: особа, яка досягла 16‑річного віку та не 
була спеціально зобов’язана піклуватися про потерпілого і не стави‑
ла його у небезпечний для життя стан.
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