
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА. КРИМІНАЛЬНЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО 
Кримінальне право – це система встановлених вищим законодав-
чим органом норм, що визначають підстави і принципи криміна-
льної відповідальності, а також які суспільно небезпечні діяння є 
злочинними і які покарання належить застосовувати до осіб, котрі 
їх вчинили. 
Основні завдання кримінального законодавства України (ст. 1. 
ч.1 Кримінального кодексу України) – 
1) правове забезпечення охорони: 

– прав і свобод людини і громадянина, 
– власності, 
– громадського порядку і громадської безпеки, 
– довкілля, 
– конституційного устрою України від злочинних посягань, 

2) забезпечення миру і безпеки людства, 
3) а також запобігання злочинам. 
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України 
визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які пока-
рання застосовуються до осіб, що їх вчинили. 
Підставою кримінальної відповідальності (ст. 2) є вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, 
передбаченого ККУ. 

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним ви-
роком суду. 

Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідаль-
ності за той самий злочин більше одного разу. 
Законодавство України про кримінальну відповідальність: 
– Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції 

України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 
права; 

– Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті 
після набуття чинності ККУ. 
Кримінальний Кодекс України (далі ККУ) прийнятий Верхов-

ною Радою України 5.04.2001 р., а набрав чинності з 1.09.2001 р. 
Кримінальний Кодекс є правовим актом, де систематизовано ви-
значені суспільно небезпечні діяння, що визнаються злочинами, і 
встановлюються конкретні міри покарання за їх вчинення. 

Злочинність діяння, а також його караність та інші кримінально-
правові наслідки визначаються тільки ККУ. 
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Застосування кримінального закону за аналогією заборонено. 
Відповідно до ст. 5 Закон про кримінальну відповідальність має 

зворотну дію в часі: 
– якщо скасовує злочинність діяння або пом'якшує криміналь-

ну відповідальність або ін. чином поліпшує становище особи,, 
тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до на-
брання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбува-
ють покарання або відбули покарання, але мають судимість. 
Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочин-
ність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим 
чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. 
Злочин визнається вчиненим на території України, якщо 

 його було почато, продовжено, закінчено або припинено 
на території України; 

 якщо його виконавець або хоча б один із співучасників ді-
яв на території України. 

Громадяни України та особи без громадянства, що постійно про-
живають в Україні, які вчинили злочини поза межами України, не 
можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кри-
мінальної відповідальності та віддання до суду. 

ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ 
Злочином визнається передбачене ККУ небезпечне винне діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 
Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить 
ознаки будь-якого діяння, передбаченого ККУ, але через малознач-
ність не становить суспільної небезпеки, тобто ця дія або бездіяль-
ність не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи 
юридичній особі, територіальній громаді, суспільству або державі. 
Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на:  

 невеликої 
тяжкості злочини, за які 

законом перед-
бачене пока-
рання у вигляді 
позбавлення 
волі на строк 

не більше 2 років, або ін., 
більш м'яке покарання. 

 середньої 
тяжкості 

не більше 5 років. 

 тяжкі не більше 10 років. 
 особливо 
тяжкі 

понад 10 років або довічне 
позбавлення волі. 

Закінчений злочин – це діяння, яке містить усі ознаки складу злочи-
ну, передбаченого відповідною статтею Особливої частини ККУ. 
Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин. 
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 це дії, спрямовані на створення умов і можливостей вчинити 

злочин. Відповідно до ст. 14 такими діями визнаються: 
 підшукування або пристосування засобів чи знарядь, 
 підшукування співучасників або змова на вчинення 

злочину, 
 усунення перешкод, 
 а також інше умисне створення умов для вчинення 

злочину. 
Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою 
кримінальної відповідальності. 
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– це діяння (дії чи бездіяльність) особи, вчинене з прямим 
умислом і безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, 
якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, 
не залежних від волі винного. Замах на злочин – це невдала 
спроба вчинити злочин: суб’єкт намагався, здійснив усі дії, 
які задумував вчинити, але бажані наслідки не настали з 
незалежних від його волі причин. 
Замах на вчинення злочину є: 
закінченим незакінченим 

коли особа 
виконала усі ті дії, які вважала 
необхідними зробити для дове-
дення злочину до кінця, але зло-
чин не було закінчено з причин, 
які не залежали від її волі. Н., 
вистрелив, але не влучив; відімк-
нув сейф, але грошей там не було. 

з незалежних від її волі 
причин не вчинила 
усіх дій, які вважала 
необхідними для дове-
дення злочину до 
кінця. 

Добровільною відмовою при незакінченому злочині визнається 
остаточне припинення особою за своєю волею готування до зло-
чину або замаху на злочин, якщо при цьому особа усвідомлювала 
можливість доведення злочину до кінця. 
Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до 
кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, 
якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. 
Після закінчення злочину добровільна відмова перестає бути мож-
ливою. Можливе лише діяльне каяття, яке є обставиною, що 
пом’якшує відповідальність. 

ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНО-
СТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ) 
Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у 
віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність. 
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Осудність та неосудність особи 
Осудність Осудною визнається особа, яка під час вчинення 

діяння, передбаченого ККУ, могла усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 

 
Обмежена 
осудність 

Обмежено осудною визнається особа, яка під час 
вчинення злочину, через наявний у неї психічний 
розлад, не була здатна повною мірою усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними. 
Визнання особи обмежено осудною враховується 
судом при призначенні покарання і може бути підс-
тавою для застосування примусових заходів медич-
ного характеру. 

 
Неосуд-
ність 

Стан неосудності – це стан, коли особа не може 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати 
ними внаслідок хронічного психічного захворюван-
ня, тимчасового розладу психічної діяльності, недо-
умства або іншого хворобливого стану психіки. 
Особа, яка перебувала у стані неосудності під час 
вчинення діяння, передбаченого ККУ, не підлягає 
кримінальній відповідальності. До такої особи за 
рішенням суду можуть бути застосовані примусові 
заходи медичного характеру. 
Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка 
вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене 
ККУ, у стані осудності, але до постановлення вироку 
захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її мож-
ливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслід-
ки кримінальної відповідальності за вчинене. До 
такої особи за рішенням суду можуть застосовувати-
ся примусові заходи медичного характеру, а після 
одужання така особа може підлягати покаранню. 

Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання 
алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речо-
вин, підлягає кримінальній відповідальності. 
Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинен-
ня злочину виповнилося шістнадцять років. 
Особи, що вчинили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають 
кримінальній відповідальності лише за 
 умисне вбивство (ст. 115 — 117), 
 посягання на життя державного чи громадського діяча, пра-

цівника правоохоронного органу, члена громадського форму-
вання з охорони громадського порядку і державного кордону 
або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи прися-
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жного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням пра-
восуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльніс-
тю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника 
іноземної держави (ст. 112, 348, 379, 400, 443), 

 умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121, ч. 3 статей 345, 
346, 350, 377, 398), 

 умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122, ч. 
2 статей 345, 346, 350, 377, 398), 

 диверсію (ст. 113), 
 бандитизм (ст. 257), 
 терористичний акт (ст. 258), 
 захоплення заручників (ст. 147, 349), 
 зґвалтування (ст. 152), 
 насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом (ст. 153), 
 крадіжку (ст. 185, ч. 1 статей 262, 308), 
 грабіж (ст. 186, 262, 308), 
 розбій (ст. 187, ч.3 статей 262, 308), 
 вимагання (ст. 189, 262, 308), 
 умисне знищення або пошкодження майна (ч.2 статей 194, 347, 

352, 378, частини 2 і 3 ст. 399), 
 пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 

277), 
 угон або захоплення, залізничного рухомого складу, повітряного, 

морського чи річкового судна (ст. 278), 
 незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 2 і 3 ст. 289) 
 хуліганство (ст. 296). 

ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ 
Вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяль-
ності та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 
Для підстав кримінальної відповідальності мають значення форми 
вини – умисел і необережність, які відрізняються особливостями 
психічного ставлення особи до вчинення злочину. 
Умисел поділяється на: 

прямий непрямий 
особа усвідомлювала сус-
пільно небезпечний харак-
тер свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбача-
ла його суспільно небезпе-
чні наслідки і бажала їх 
настання. 

особа усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер свого 
діяння (дії або бездіяльності), 
передбачала його суспільно 
небезпечні наслідки і хоча не 
бажала, але свідомо припускала 
їх настання. 

Необережність поділяється на: 
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злочинну самовпевненість злочинну недбалість 
особа передбачала можли-
вість настання суспільно 
небезпечних наслідків 
свого діяння (дії або безді-
яльності), але легковажно 
розраховувала на їх відве-
рнення. 

особа не передбачала можливос-
ті настання суспільно небезпеч-
них наслідків свого діяння (дії 
або бездіяльності), хоча повинна 
була і могла їх передбачити. 

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 
Співучасть у злочині – умисна спільна участь декількох суб'єктів 
злочину у вчиненні умисного злочину. 
Співучасниками злочину є: 

виконавець 
(співвико-
навець) 

особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочи-
ну, безпосередньо чи шляхом використання інших 
осіб, що відповідно до закону не підлягають кримі-
нальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, 
передбачений ККУ. 

організа-
тор 

- особа, яка організувала вчинення злочину (злочи-
нів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчинен-
ням; 
— особа, яка утворила організовану групу чи зло-
чинну організацію або керувала нею; 
— особа, яка забезпечувала фінансування чи орга-
нізовувала приховування злочинної діяльності 
організованої групи або злочинної організації. 

підбурювач особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, при-
мусом або іншим чином схилила іншого співучас-
ника до вчинення злочину. 

пособник - особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів 
чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчи-
ненню злочину іншими співучасниками, а також 
— особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочи-
нця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди 
злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, 
придбати чи збути такі предмети, або іншим чином 
сприяти приховуванню злочину. 

Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, 
ставляться в вину лише цьому співучасникові. 
Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діян-
ня, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом. 
При призначенні покарання співучасникам злочину суд враховує 
характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. 
Розглядаючи питання про співучасть у злочині, ККУ розрізняє 
злочини, вчинені 

 групою осіб, 
 групою осіб за попередньою змовою, 
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 організованою групою або злочинною організацією. 
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групою 
осіб 

якщо у ньому брали участь декілька (2 або біль-
ше) виконавців без попередньої змови між собою 

за попере-
дньою 
змовою 
групою 
осіб 

якщо його спільно вчинили декілька осіб (2 або 
більше), які заздалегідь, тобто до початку злочи-
ну, домовилися про спільне його вчинення 

організо-
ваною 
групою 

якщо в його готуванні або вчиненні брали участь 
декілька осіб (3 і більше), які попередньо зоргані-
зувалися у стійке об'єднання для вчинення цього 
та іншого (інших) злочинів, об'єднаних єдиним 
планом з розподілом функцій учасників групи, 
спрямованих на досягнення цього плану, відомо-
го всім учасникам групи. 

злочин-
ною орга-
нізацією 

якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднан-
ням декількох осіб (5 і більше), члени якого або 
структурні частини якого за попередньою змо-
вою зорганізувалися для спільної діяльності з 
метою 

 безпосереднього вчинення тяжких або особ-
ливо тяжких злочинів учасниками цієї органі-
зації; 

 або керівництва чи координації злочинної 
діяльності ін. осіб, 

 або забезпечення функціонування як самої 
злочинної організації, так і ін. злочинних груп. 

Відповідальність організаторів та учасників організованої групи і 
злочинної організації: 
Організатор підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені 
організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони 
охоплювалися його умислом. 
Інші учасники підлягають відповідальності за злочини, у підготов-
ці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, 
яку виконував у злочині кожен із них. 

ПОВТОРНІСТЬ, СУКУПНІСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНІВ 
Повторність злочинів – вчинення двох або більше злочинів, 
передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої 
частини ККУ. 

Повторність злочинів відсутня, 
— при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох 
або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним намі-
ром; 
— якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кри-
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мінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, 
або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято. 
Сукупність злочинів – це вчинення особою двох або більше зло-
чинів, передбачених різними статтями або різними частинами 
однієї статті Особливої частини ККУ, за жоден із яких її не було 
засуджено. При сукупності злочинів кожен із них підлягає квалі-
фікації за відповідною статтею Особливої частини ККУ. 
Рецидив злочинів – це вчинення нового умисного злочину осо-
бою, яка має судимість за умисний злочин. 
Повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються 
при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, 
при вирішенні питання щодо можливості звільнення від криміна-
льної відповідальності та покарання у випадках, передбачених 
ККУ. 

ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 
Обставини, що виключають злочинність діяння: 

 необхідна оборона – ст. 36; 
 крайня необхідність – ст. 39; 
 затримання особи, що вчинила злочин – ст. 38; 
 фізичний або психічний примус – ст. 40; 
 виконання наказу або розпорядження – ст. 41; 
 діяння, пов'язане з ризиком – ст. 42; 
 виконання спеціального завдання з попередження чи розк-

риття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної ор-
ганізації – ст. 43. 

Необхідна оборона. Кожна особа має право на необхідну оборону 
незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного пося-
гання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів вла-
ди. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захис-
ту охоронюваних законом прав та інтересів 
 особи, яка захищається, 
 іншої особи, 
 суспільних інтересів та інтересів держави 
 від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння то-

му, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обста-
новці для негайного відвернення чи припинення посягання, 
якщо при цьому не було допущено перевищення меж необ-
хідної оборони. 

Перевищення меж необхідної оборони – умисне заподіяння тому, 
хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності 
посягання або обстановці захисту. 
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком 
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кримінальної відповідальності застосування зброї або будь-яких 
інших засобів чи предметів 
— для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, 
— для відвернення протиправного насильницького вторгнення у 
житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку 
заподіяно тому, хто посягає. 
Заподіяння шкоди визнається правомірним, якщо напад був суспі-
льно-небезпечним, тобто загрожував тяжкими наслідками життю, 
здоров’ю, власності тощо. Захист при необхідній обороні визнача-
ється правомірним тільки тоді, коли шкода заподіяна особі, яка 
нападала, а не комусь іншому. Шкода при захисті може бути за-
вдана нападаючому особисто – його здоров’ю, життю, майну. 
Необхідна оборона неможлива: 
— проти правомірних дій посадових осіб працівників міліції, 
судових виконавців тощо; 
— при нападі неосудного, про що заздалегідь знає той, хто захи-
щається, в іншому випадку той, на кого напали, має право захища-
тися за правилами крайньої необхідності. 

Уявна оборона – це дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких 
обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не 
було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише поми-
лково припускала наявність такого посягання. 

Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за запо-
діяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, дава-
ла особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне пося-
гання, і вона не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помил-
ковості свого припущення. При уявній обороні особа підлягає 
відповідальності 

- як за переви-
щення меж необ-
хідної оборони 

якщо особа не усвідомлювала і не могла 
усвідомлювати помилковості свого при-
пущення, але при цьому перевищила межі 
захисту, що дозволяються в умовах відпо-
відного реального посягання 

- як за заподіяння 
шкоди через 
необережність 

якщо особа в обстановці, що склалася, не 
усвідомлювала, але могла усвідомлювати 
відсутність реального суспільно небезпеч-
ного посягання 

Затримання особи, що вчинила злочин 
Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосе-
редньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання осо-
би, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам 
влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, 
необхідних для затримання такої особи. 
Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, – 
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умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка 
явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затри-
мання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання 
злочинця, має наслідком відповідальність у випадках, спеціально 
передбачених у  

статті 118 ККУ статті 124 ККУ 
Умисне вбивство Умисне заподіяння тяжких тілес-

них ушкоджень 
у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі переви-
щення заходів, необхідних для затримання злочинця 

Крайня необхідність. Не є злочином заподіяння шкоди правоохо-
ронюваним інтересам у стані крайньої необхідності. Дії у стані 
крайньої необхідності – це дії для усунення небезпеки, що безпо-
середньо загрожує 

 особі чи охоронюваним законом правам цієї людини 
або інших осіб, а також 

 суспільним інтересам чи інтересам держави, 
 якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було 

усунути іншими засобами і якщо при цьому не було до-
пущено перевищення меж крайньої необхідності. 

Перевищення меж крайньої необхідності – це умисне заподіяння 
шкоди правоохоронюванним інтересам, якщо така шкода є більш 
значною, ніж відвернена шкода. 
Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення 
меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного 
хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не 
могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці. 

Небезпеку, що породжує стан крайньої необхідності, створю-
ють: 
 дії сил природи – повінь, пожежа, блискавка та ін. стихійні лиха; 
 фізіологічні і патологічні процеси – голод, хвороба; 
 напад тварин – диких чи домашніх, які нападають самі, без 

впливу людей; 
 дії людей – малолітніх, неосудних, якщо про це відомо тому, 

кому вони загрожують. 
Стан крайньої необхідності виникає тільки у разі небезпеки запо-
діяння значної шкоди. У тих випадках, коли відвернута шкода 
рівна заподіяній, крайньої необхідності немає. Особа, що заподіяла 
шкоду в стані крайньої необхідності, зобов’язана відшкодувати цю 
шкоду потерпілому (ст. 445 Цивільного Кодексу України). Врахо-
вуючи обставини події, суд може перекласти цей обов’язок на 
особу, в інтересах якої ця шкода була заподіяна. 
Фізичний або психічний примус. Не є злочином дія або бездіяль-
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ність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, 
вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок 
якого особа не могла керувати своїми вчинками. 

Якщо особа зазнала фізичного примусу, внаслідок якого вона 
зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного 
примусу, то питання про її кримінальну відповідальність за запо-
діяння шкоди правоохоронюваним інтересам вирішується відпові-
дно до положень ст. 39 ККУ (“Крайня необхідність”). 
Виконання наказу або розпорядження. Дія або бездіяльність 
особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визна-
ється правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання 
законного наказу або розпорядження. 

Наказ або розпорядження є законними, якщо вони 
 віддані відповідною особою в належному порядку та в межах 

її повноважень, 
 за змістом не суперечать чинному законодавств, 
 не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод 

людини і громадянина. 
Особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або 
розпорядження не підлягає кримінальній відповідальності. 

Особа, яка виконала явно злочинний 
наказ або розпорядження, за діяння, 
вчинені з метою виконання такого 
наказу або розпорядження 

підлягає кримінальній 
відповідальності на зага-
льних підставах 

Якщо особа не усвідомлювала і не 
могла усвідомлювати злочинного 
характеру наказу чи розпорядження, 
то за діяння, вчинене з метою вико-
нання такого наказу чи розпоряджен-
ня 

підлягає відповідальності 
тільки особа, що віддала 
злочинний наказ чи роз-
порядження 
 

Діяння, пов'язане з ризиком. Не є злочином діяння (дія або безді-
яльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, 
якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для 
досягнення значної суспільно корисної мети. 

Ризик визнається виправданим, якщо 
— мету, що була поставлена, не можна було досягти в даній об-
становці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, 
— і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що 
здійснені нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоо-
хоронюваним інтересам. 

Ризик не визнається виправданим, якщо він завідомо створював 
загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастро-
фи чи інших надзвичайних подій. 
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Виконання спеціального завдання з попередження чи розк-
риття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохо-
ронюваним інтересам особою, яка відповідно до чинного закону 
виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій 
групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття 
їх злочинної діяльності. 

Особа, зазначена у частині 1 статті 43 ККУ, підлягає криміналь-
ній відповідальності лише за вчинення у складі організованої 
групи чи злочинної організації 

 особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з 
насильством над потерпілим 

 або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного із 
спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або 
настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків. 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відпо-

відальності у випадках, передбачених ККУ, а також на підставі 
закону України про амністію чи акта помилування. 

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, пе-
редбачених ККУ, здійснюються виключно судом, а порядок звіль-
нення встановлюється законом. ККУ передбачає звільнення від 
кримінальної відповідальності у зв'язку 
1) із дійовим каят-
тям (ст. 45), 
 

 
Особа, яка впе-
рше вчинила 
злочин невеликої 
тяжкості або 
необережний 
злочин середньої 
тяжкості, 
звільняється 
від кримінальної 
відповідальності 

 якщо вона після 
вчинення злочину щиро 
покаялася, активно 
сприяла розкриттю зло-
чину і повністю відш-
кодувала завдані збитки 
або усунула заподіяну 
шкоду; 

2) із примиренням 
винного з потер-
пілим (ст. 46), 
 

примирилася з потерпі-
лим та відшкодувала 
завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шко-
ду 

3) з передачею 
особи на поруки 
(ст. 47), 
 

 
 
Особа, яка 
вперше 
вчинила 

з передачею її на поруки 
колективу підприємства, 
установи чи організації за 
їхнім клопотанням за умови, 
що ця особа протягом року з 
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злочин неве-
ликої тяж-
кості або 
необереж-
ний злочин 
середньої 
тяжкості,  
може бути 
звільнено 
від кримі-
нальної 
відповіда-
льності 

дня передачі її на поруки  
 виправдає довіру колек-

тиву, 
 не ухилятиметься від 

заходів виховного характеру, 
 не порушуватиме громад-

ського порядку.  
якщо вона щиро покаялася  

4) із зміною об-
становки (ст. 48), 
 

якщо буде визнано, що на 
час розслідування або розг-
ляду справи в суді внаслідок 
зміни обстановки вчинене 
нею діяння втратило суспі-
льну небезпечність або ця 
особа перестала бути суспі-
льно небезпечною. 

5) із закінченням 
строків давності 
(ст. 49). 
 

Притягнення до кримінальної відповідаль-
ності і покарання особи, яка вчинила злочин, 
має сенс і може мати виховний вплив лише 
до певного часу. Витік встановленого зако-
ном часу, після якого особа не може бути 
притягнутою до кримінальної відповідаль-
ності, називається давністю. 

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з 
дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної 
сили минули: 

2 роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за 
який передбачене покарання менш суворе, ніж 
обмеження волі; 

3 роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за 
який передбачене покарання у виді обмеження 
або позбавлення волі; 

5 років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості 
10 років - у разі вчинення тяжкого злочину; 
15 років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

Строк давності залежить від тяжкості вчиненого злочину. 
Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, 
ухилилася від слідства або суду. 

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особ-
ливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призна-
чено довічне позбавлення волі, вирішується судом. 

Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру 
та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і 
ч.1 ст. 442 ККУ. 
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ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ 
Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені дер-
жави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні зло-
чину, і полягає в передбаченому законом позбавленні та обмежен-
ні прав і свобод засудженого. 

Покарання має на меті 
— не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобіган-
ня вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особа-
ми. 
Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або прини-
зити людську гідність. 
До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть 
бути застосовані лише такі види покарань:  

1) штраф 
ст. 
53 

- це грошове стягнення, що накладається судом у випад-
ках і межах, встановлених у ККУ. 
Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості 
вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану 
винного в межах від 30 до 1000 неоподатк. мінімумів 
доходів громадян, якщо статтями Особливої частини 
ККУ не передбачено вищого розміру штрафу. 
Штраф як додаткове покарання може бути призначений 
лише тоді, якщо його спеціально передбачено в санкції 
статті ККУ. 
З урахуванням майнового стану особи суд може призна-
чити штраф з розстрочкою виплати певними частинами 
строком до 3 років. У разі неможливості сплати штрафу 
суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням 
у вигляді 
 громадських робіт із розрахунку 10 год. громадських 
робіт за 1 неоподатк. мінімум доходів громадян, 
 або виправними роботами із розрахунку 1 місяць ви-
правних робіт за 4 неоподатк. мінімумів доходів грома-
дян, але на строк не більше 2 років. 

2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу 
ст. 
54 

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, 
яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або квалі-
фікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду 
цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 

3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю 
ст. 
55 

Може бути призначене  
 як основне покарання на строк від 2 до 5 років або 
  як додаткове покарання на строк від 1 до 3 років. 
 як додаткове у випадках, коли воно не передбачене в 

санкції статті Особливої частини ККУ, але якщо суд, 
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враховуючи характер злочину, вчиненого за посадою 
або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засу-
дженого та ін. обставин справи, визнає за неможливе 
збереження за особою права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю. 

4) громадські роботи 
ст. 
56 

Полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи 
чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, 
вид яких визначають органи місцевого самоврядування. 
Встановлюються на строк від 60 до 240 годин і відбува-
ються не більш як 4 години на день. 
Громадські роботи не призначаються: 

особам, визнаним інвалідами І або ІІ групи, 
вагітним жінкам, 
особам, які досягли пенсійного віку, 
військовослужбовцям строкової служби. 

5) виправні роботи 
ст. 
57 

Покарання відбувається за місцем роботи засудженого і 
встановлюється на строк від 6 місяців до 2 років. Із суми 
заробітку засудженого до виправних робіт провадиться 
відрахування в доход держави у розмірі, встановленому 
вироком суду, в межах від 10 до 20 відсотків. 
Виправні роботи не застосовуються до: 

- вагітних жінок 
- жінок, які перебувають у відпустці по догляду за ди-

тиною, 
- непрацездатних, 
- осіб, що не досягли 16 років, 
- осіб, що досягли пенсійного віку, 
- військовослужбовців, 
- осіб рядового і начальницького складу Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації 
України працівників правоохоронних органів, 

- нотаріусів, суддів, прокурорів, адвокатів, державних 
службовців, посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня. 

Особам, які стали непрацездатними після винесення 
вироку суду, виправні роботи суд може замінити штра-
фом із розрахунку 3 неоподатк. мінімумів доходів грома-
дян за 1 місяць виправних робіт. 

6) службові обмеження для військовослужбовців 
ст. 
58 

Застосовується до засуджених військовослужбовців, 
крім військовослужбовців строкової служби, на строк від 
6 місяців до 2 років у випадках, 
— передбачених ККУ, а також, коли суд, вважатиме за 
можливе замість обмеження волі чи позбавлення волі на 
строк не більше 2 років призначити службове обмеження 
на той самий строк. 
Із суми грошового забезпечення засудженого до службо-
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вого обмеження провадиться відрахування в доход дер-
жави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 
10 до 20 відсотків. Під час відбування покарання 

засуджений не може бути підвищений на посаді, у 
військовому званні, 
строк покарання не зараховується засудженому в 
строк вислуги років для присвоєння чергового війсь-
кового звання. 

7) конфіскація майна 
ст. 
59 

Примусове безоплатне вилучення у власність держави 
всього або частини майна, яке є власністю засудженого. 
Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначи-
ти, 
— яка саме частина майна конфіскується, 
— або перелічити предмети, що конфіскуються. 
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо 
тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у 
випадках спеціально передбачених в ККУ. 
Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається 
законом України. 

8) арешт 
ст. 
60 

Тримання засудженого в умовах ізоляції. Встановлюєть-
ся на строк від 1 до 6 місяців. 
Військовослужбовці відбувають його на гауптвахті. 
Арешт не застосовується до: 

осіб віком до 16 років, 
вагітних жінок, 
жінок, які мають дітей віком до 8 років. 

9) обмеження волі 
ст. 
61 

Тримання особи в кримінально-виконавчих установах 
відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах 
здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням 
засудженого до праці. Обмеження волі встановлюється 
на строк від 1 до 5 років. 
Обмеження волі не застосовується до: 

неповнолітніх, 
вагітних жінок, 
жінок, що мають дітей віком до 14 років, 
до осіб, що досягли пенсійного віку, 
військовослужбовців строкової служби, 
до інвалідів І і ІІ груп. 

10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовос-
лужбовців 
ст. 
62 

Призначається військовослужбовцям строкової служби 
на строк від 6 місяців до 2 років 
у випадках, передбачених ККУ, 
а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу 
засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлен-
ня волі на строк не більше 2 років триманням у дисциплі-
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нарному батальйоні на той самий строк. 
Не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували 
покарання у виді позбавлення волі. 

11) позбавлення волі на певний строк 
ст. 
63 

Ізоляція засудженого та поміщення його на певний строк 
у кримінально-виконавчі установи закритого типу. Поз-
бавлення волі встановлюється на строк від 1 до 15 років. 

12) довічне позбавлення волі 
ст. 
64 

Встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і 
застосовується лише у випадках, спеціально передбаче-
них ККУ, якщо суд не вважає за можливе застосовувати 
позбавлення волі на певний строк. 
Довічне позбавлення волі не застосовується: 

до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років, 
до осіб у віці понад 65 років, 
до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення 
злочину або на момент постановлення вироку. 

Згідно із ст. 52 ККУ  
громадські роботи, виправні робо-
ти, службові обмеження для війсь-
ковослужбовців, арешт, обмежен-
ня волі,тримання в дисциплінар-
ному батальйоні військовослужбо-
вців, позбавлення волі на певний 
строк, довічне позбавлення волі 
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За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, 
передбачене в санкції статті Особливої частини ККУ. До основного 
покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань. 
Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслід-
ком відповідальність, передбачену статтями 389 та 390 ККУ. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 
Суд призначає покарання  
1) у межах, встановлених у санкції статті, що передбачає відпо-

відальність за вчинений злочин; 
2) відповідно до положень Загальної частини ККУ, 
3) враховуючи 
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- ступінь тяжкості вчиненого злочину, 
- особу винного, 
- обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. 

Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необ-
хідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочи-
нів: 

Обставини, які 
пом'якшують покарання 

(ст. 66): 
обтяжують покарання 

(ст. 67): 
 з'явлення із зізнан-

ням, щире каяття або 
активне сприяння розк-
риттю злочину; 
 добровільне відшко-

дування завданого збит-
ку або усунення заподія-
ної шкоди; 
 надання медичної або 

ін. допомоги потерпіло-
му безпосередньо після 
вчинення злочину; 
 вчинення злочину 

неповнолітнім; 
 вчинення злочину 

жінкою в стані вагітнос-
ті; 
 вчинення злочину 

внаслідок збігу тяжких 
особистих, сімейних чи 
ін. обставин; 
 вчинення злочину під 

впливом погрози, приму-
су або через матеріальну, 
службову чи ін. залеж-
ність; 
 вчинення злочину під 

впливом сильного душе-
вного хвилювання, ви-
кликаного неправомір-
ними або аморальними 
діями потерпілого; 
 вчинення злочину з 

перевищенням меж 
крайньої необхідності; 
 виконання спеціаль-

ного завдання з попере-
дження чи розкриття 
злочинної діяльності 

 вчинення злочину особою 
повторно та рецидив злочинів; 
 вчинення злочину групою 

осіб, групою осіб за попередньою 
змовою, організованою групою 
чи злочинною організацією; 
 вчинення злочину на ґрунті 

расової, національної чи релігій-
ної ворожнечі або розбрату; 
 вчинення злочину у зв'язку з 

виконанням потерпілим службо-
вого або громадського обов'язку; 
 тяжкі наслідки, завдані злочи-

ном; 
 вчинення злочину щодо мало-

літнього, особи похилого віку або 
особи, що перебуває в безпорад-
ному стані; 
 вчинення злочину щодо жін-

ки, яка завідомо для винного 
перебувала у стані вагітності; 
 вчинення злочину щодо осо-

би, яка перебуває в матеріальній, 
службовій чи іншій залежності 
від винного; 
 вчинення злочину з викорис-

танням малолітнього або особи, 
що страждає психічним захворю-
ванням чи недоумством; 
 вчинення злочину з особли-

вою жорстокістю; 
 вчинення злочину з викорис-

танням умов воєнного або над-
звичайного стану, інших надзви-
чайних подій; 
 вчинення злочину загально-

небезпечним способом; 
 вчинення злочину особою, що 

перебуває у стані алкогольного 
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організованої групи чи 
злочинної організації, 
поєднане з вчиненням 
злочину у випадках, пе-
редбачених ККУ. 

сп'яніння або у стані, викликано-
му вживанням наркотичних або 
інших одурманюючих засобів; 
 вбивство заручника. 

Якщо будь-яка з обста-
вин, що пом'якшує пока-
рання, передбачена в 
статті Особливої частини 
ККУ як ознака злочину, 
що впливає на його ква-
ліфікацію, суд не може 
ще раз враховувати її при 
призначенні покарання як 
таку, що його пом'якшує. 

Суд має право, залежно від харак-
теру вчиненого злочину, не визна-
ти будь-яку із зазначених обста-
вин, за виключенням обставин, 
зазначених у пунктах 2, 6, 7, 9, 10, 
12 та 14, такою, що обтяжує пока-
рання, навівши мотиви свого 
рішення у вироку. 

При призначенні пока-
рання суд може визнати 
такими, що його пом'як-
шують і ін. обставини, не 
зазначені у І ч. ст. 66. 

При призначенні покарання суд 
не може визнати такими, що його 
обтяжують, обставини, які не 
зазначені в І ч. ст. 67. 

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено 
законом. За наявності декількох обставин, що пом'якшують пока-
рання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з 
урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, 
може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, 
встановленої в санкції статті Особливої частини ККУ або перейти 
до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначено-
го в санкції статті за цей злочин. 
Призначення покарання за сукупністю злочинів. При сукуп-
ності злочинів суд, призначивши покарання основне і додаткове за 
кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом 
поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом 
повного чи часткового складання призначених покарань. 
До основного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, 
можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за 
злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною. 
Призначення покарання за сукупністю вироків. Якщо засу-
джений після постановлення вироку, але до повного відбуття 
покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за 
новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту части-
ну покарання за попереднім вироком. 
Строки покарання обчислюються в роках та місяцях. При заміні 
або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього 
ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях. 
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ 
Кримінальний Кодекс України передбачає можливості щодо 

звільнення від покарання та його відбування щодо осіб певних 
категорій і осіб, які стали на шлях виправлення.  

Звільнення засудженого від покарання або подальшого його від-
бування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного 
покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення пока-
рання на підставі закону України про амністію чи акта помилу-
вання, може застосовуватися тільки судом у випадках, передба-
чених ККУ. 

Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, 
підлягає звільненню від призначеного судом покарання. 

Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, 
може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде 
визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного 
ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не 
можна вважати суспільно небезпечною. 
Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Вста-

новлення іспитового строку 
Якщо суд при призначенні покарання 
- у виді виправних робіт, службового обмеження для військовос-
лужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не 
більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного 
та ін. обставини справи, дійде висновку про можливість виправ-
лення підсудного без відбування покарання, він може прийняти 
рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. 

У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого від відбування 
призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом 
іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені 
на нього обов'язки. Іспитовий строк встановлюється судом трива-
лістю від 1 до 3 років. 
У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд 
може покласти на засудженого такі обов'язки: 

– попросити публічно або в ін. формі пробачення у потерпілого; 
– не виїжджати за межі України на постійне проживання без до-
зволу кримінально-виконавчої інспекції; 
– повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну міс-
ця проживання, роботи або навчання; 
– періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-
виконавчій інспекції; 
– пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захво-
рювання, що становить небезпеку для здоров'я ін. осіб. 
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Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється криміна-
льно-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого, 
а щодо засуджених військовослужбовців – командирами військо-
вих частин. 
У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням мо-
жуть бути призначені додаткові покарання у виді 
– штрафу, 
– позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю; 
– позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 
кваліфікаційного класу. 

Після закінчення іспитового строку суд звільняє засудженого від 
відбування покарання, якщо він 
— виконав покладені на нього обов'язки та 
— не вчинив нового злочину. 

Суд направляє засудженого для відбування призначеного пока-
рання, якщо засуджений 
— не виконує покладені на нього обов'язки 
— або систематично вчинює правопорушення, що потягли за 
собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання 
стати на шлях виправлення. 

У разі призначення покарання у виді обмеження волі або позба-
влення волі 

– вагітним жінкам 
– або жінкам, які мають дітей віком до 7 років, 
крім засуджених до позбавлення волі на строк більше 5 років 
за тяжкі і особливо тяжкі злочини, 

суд може звільнити таких засуджених від відбування як основно-
го, так і додаткового покарання з встановленням іспитового 
строку у межах строку, на який згідно із законом, жінку може 
бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до 
досягнення дитиною 7-річного віку. 

Після закінчення іспитового строку суд, залежно від поведінки 
засудженої, 

– звільняє її від покарання 
– або направляє для відбування покарання, призначеного ви-
роком. 

Суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену 
для відбування покарання згідно з вироком суду у випадку, коли 
звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка 

 відмовилася від дитини, 
 передала її в дитячий будинок, 
 зникла з місця проживання, 
 ухиляється від виховання дитини, 
 догляду за нею, 
 не виконує покладених на неї судом обов'язків 
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 або систематично вчинює правопорушення, що потягли 
за собою адміністративні стягнення, і свідчать про її неба-
жання стати на шлях виправлення. 

Звільнення у зв'язку із закінченням строків давності вико-
нання обвинувального вироку. Особа звільняється від відбування 
покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком 
його не було виконано в такі строки: 

2 роки - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж 
обмеження волі; 

3 роки - у разі засудження до покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкос-
ті; 

5 
років 

- у разі засудження до покарання у виді позбавлення 
волі за злочин середньої тяжкості, а також при засу-
дженні до позбавлення волі на строк не більше 5 років 
за тяжкий злочин; 

10 
років 

- у разі засудження до покарання у виді позбавлення 
волі на строк понад 5 років за тяжкий злочин, а також 
при засудженні до позбавлення волі на строк не більше 
10 років за особливо тяжкий злочин; 

15 
років 

- у разі засудження до покарання у виді позбавлення 
волі на строк більше 10 років за особливо тяжкий зло-
чин. 

Строки давності щодо додаткових покарань визначаються ос-
новним покаранням, призначеним за вироком суду. 

Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється 
від відбування покарання. 

Питання про застосування давності до особи, засудженої до 
довічного позбавлення волі, вирішується судом. 

Давність не застосовується у разі засудження за злочини про-
ти миру та безпеки людства. 

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
може бути застосоване до осіб, що відбувають покарання у виді 

– виправних робіт, 
– службового обмеження для військовослужбовців, 
– обмеження волі, 
– тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбов-
ців 
– або позбавлення волі. 

Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або 
частково і від відбування додаткового покарання. 
Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може 
бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою і 
сумлінним ставленням до праці довів своє виправлення. Воно 
може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:  
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за злочин невеликої або середньої тяжкості, 
а також за необережний тяжкий злочин; 

 
не менше 
двох 
третин 

за умисний тяжкий злочин чи необережний 
особливо тяжкий злочин, а також у разі, 
якщо особа раніше відбувала покарання у 
виді позбавлення волі за умисний злочин і 
до погашення або зняття судимості знову 
вчинила умисний злочин, за який вона 
засуджена до позбавлення волі; 

не менше 
трьох 
чвертей 

за умисний особливо тяжкий злочин, а 
також покарання, призначеного особі, яка 
раніше звільнялася умовно-достроково і 
знову вчинила умисний злочин протягом 
невідбутої частини покарання 

Невідбута частина покарання може бути замінена судом більш 
м'яким покаранням особам, що відбувають покарання у виді об-
меження або позбавлення волі. У разі такої заміни засудженого 
може бути звільнено також і від додаткового покарання у виді 
позбавлення права займати певні посади чи займатися певною 
діяльністю. 
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути 
застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення. 
Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після 
фактичного відбуття засудженим:  
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за злочин невеликої або середньої тяжкості, а 
також за необережний тяжкий злочин; 

не 
ме-
нше 
1/2 

за умисний тяжкий злочин чи необережний 
особливо тяжкий злочин, а також у разі, коли 
особа раніше відбувала покарання у виді поз-
бавлення волі за умисний злочин і до пога-
шення або зняття судимості знову вчинила 
умисний злочин, за який вона була засуджена 
до позбавлення волі; 

не 
ме-
нше 
2/3 

за умисний особливо тяжкий злочин, а також 
покарання, призначеного особі, яка раніше 
звільнялася умовно-достроково і вчинила 
новий умисний злочин протягом невідбутої 
частини покарання. 

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жі-
нок, які мають дітей віком до 3 років 
Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волі 
– жінок, які стали вагітними 
– або народили дітей під час відбування покарання, 
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 крім засуджених до позбавлення волі на строк більше 5 років за 
умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини, 

суд може звільнити від відбування покарання в межах строку, на 
який згідно з законом жінку може бути звільнено від роботи у зв'яз-
ку з вагітністю, пологами і до досягнення дитиною 3-річного віку. 

 Звільнення від відбування покарання застосовується 
до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали 
згоду на спільне з нею проживання, або яка має мож-
ливість самостійно забезпечити належні умови для 
виховання дитини. Контроль за поведінкою таких жі-
нок здійснюється кримінально-виконавчою інспекці-
єю за місцем проживання. 

Після досягнення дитиною 3-річного віку або в разі її смерті суд 
залежно від поведінки засудженої може 

– звільнити її від покарання 
– або замінити його більш м'яким покаранням 
– чи направити засуджену для відбування покарання, призначе-
ного за вироком. 

У цьому разі суд може повністю або частково зарахувати у строк 
відбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала 
покарання. 

Якщо засуджена, яка була звільнена від відбування покарання, 
 відмовляється від дитини, 
 передала її у дитячий будинок, 
 зникла з місця проживання 
 або ухиляється від виховання дитини, догляду за нею, 
 або систематично вчинює правопорушення, що потягли 

за собою адміністративні стягнення і свідчать про не-
бажання стати на шлях виправлення, 

суд може за поданням контролюючого органу направити засудже-
ну для відбування покарання, призначеного за вироком. 

Звільнення від покарання за хворобою. Якщо під час відбу-
вання покарання особа захворіла на психічну хворобу, що позбав-
ляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керу-
вати ними, то вона звільняється від покарання. До такої особи 
можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру. 
Особа, яка після вчинення злочину або постановлення вироку 
захворіла на ін. тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню 
покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого 
його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує 
– тяжкість вчиненого злочину, 
– характер захворювання, особу засудженого 
– та інші обставини справи. 
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Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту 
або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх 
непридатними до військової служби за станом здоров'я звільня-
ються від покарання. 
Звільнення від покарання на підставі закону України про ам-
ністію або акта про помилування. На підставі закону України 
про амністію або акта про помилування засуджений 

– може бути повністю або частково звільнений від основного і 
додаткового покарання. 

Амністія 
(ст. 86) 

Помилування 
(ст. 87) 

Амністія оголошується Законом 
України стосовно певної категорії 
осіб. 

Помилування здійсню-
ється Президентом Укра-
їни стосовно індивідуа-
льно визначеної особи. 

Законом про амністію особи, 
-  визнані винними у вчинені зло-
чину обвинувальним вироком 
суду, 
- або кримінальні справи стосовно 
яких розглянуті судами, але виро-
ки стосовно цих осіб не набрали 
законної сили, можуть бути повні-
стю або частково звільнені від 
відбування покарання 

Актом про помилування 
може бути здійснена 
заміна засудженому 
призначеного судом 
покарання у виді довіч-
ного позбавлення волі на 
позбавлення волі на 
строк не менше 25 років. 

СУДИМІСТЬ 
Судимість – це встановлені законом обмеження та правові нас-
лідки засудження і покарання, яким особа підлягає протягом вста-
новленого законом часу. 

Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання закон-
ної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимо-
сті. Судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, 
а також в ін. випадках, передбачених законами України. 

Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання 
або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діян-
ня, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються 
такими, що не мають судимості. Особи, які були реабілітовані, 
визнаються такими, що не мають судимості. 

Такими, що не мають судимості, визнаються: 
1) засуджені особи, якщо протягом іспитового строку вони не 

вчинять нового злочину і рішення про звільнення від відбування 
покарання з випробуванням не буде скасоване з ін. підстав, пе-
редбачених законом. 
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2) засуджені жінки, якщо 
протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і 

після закінчення іспитового строку не буде прийняте рішення 
про направлення для відбування покарання, призначеного виро-
ком суду. 

3) особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю, після виконання цього пока-
рання; 

4) особи, які відбули покарання у виді службового обмеження для 
військовослужбовців або тримання в дисциплінарному баталь-
йоні військовослужбовців чи достроково звільнені від цих пока-
рань, а також військовослужбовці, які відбули покарання на гау-
птвахті замість арешту; 

5) особи, засуджені до штрафу, громадських робіт, виправних 
робіт або арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття пока-
рання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину; 

6) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за зло-
чин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протя-
гом 2 років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) 
не вчинять нового злочину; 

7) особи, засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяж-
кості, якщо вони протягом 3 років з дня відбуття покарання (ос-
новного та додаткового) не вчинять нового злочину; 

8) особи, засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо 
вони протягом 6 років з дня відбуття покарання (основного та 
додаткового) не вчинять нового злочину; 

9) особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий зло-
чин, якщо вони протягом 8 років з дня відбуття покарання (ос-
новного та додаткового) не вчинять нового злочину. 

Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття осно-
вного і додаткового покарання. 

Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням 
до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї суди-
мість до закінчення зазначених строків.  

Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш 
як половини строку погашення судимості. 

ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИ-
МУСОВЕ ЛІКУВАННЯ 
Примусовими заходами медичного характеру є 
– надання амбулаторної психіатричної допомоги, 
– поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що 
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підпадає під ознаки діяння передбаченого Особливою частиною 
ККУ, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового 
лікування, 

– а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь. 
Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані 
судом до осіб: 

 які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 
 які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; 
 які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психіч-
ну хворобу до постановлення вироку або під час відбування 
покарання. 

Суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру:  
1) надання амбулато-
рної психіатричної 
допомоги в примусо-
вому порядку 

може бути застосоване судом стосовно 
особи, яка страждає на психічні розла-
ди і вчинила суспільно небезпечне 
діяння, якщо особа за станом свого 
психічного здоров'я не потребує госпі-
талізації до психіатричного закладу; 

2) госпіталізація до 
психіатричного за-
кладу із звичайним 
наглядом 

може бути застосована судом щодо 
психічно хворого, який за своїм психі-
чним станом і характером вчиненого 
суспільно небезпечного діяння потре-
бує тримання у психіатричному закладі 
і лікування у примусовому порядку; 

3) госпіталізація до 
психіатричного за-
кладу з посиленим 
наглядом 

може бути застосована судом щодо 
психічно хворого, який вчинив суспі-
льно небезпечне діяння, не пов'язане з 
посяганням на життя інших осіб, і за 
своїм психічним станом не становить 
загрози для суспільства, але потребує 
тримання у психіатричному закладі та 
лікування в умовах посиленого нагля-
ду; 

4) госпіталізація до 
психіатричного за-
кладу із суворим на-
глядом 

може бути застосована судом щодо 
психічно хворого, який вчинив суспі-
льно небезпечне діяння, пов'язане з 
посяганням на життя інших осіб, а 
також щодо психічно хворого, який за 
своїм психічним станом і характером 
вчиненого суспільно небезпечного 
діяння становить особливу небезпеку 
для суспільства і потребує тримання у 
психіатричному закладі та лікування в 
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умовах суворого нагляду. 
Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно 

хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі 
припинення застосування таких заходів, суд може передати його 
на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським 
наглядом. Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного 
характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше 
одного разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність 
підстав для звернення до суду із заявою про припинення або про 
зміну застосування такого заходу. 

Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно 
від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та ма-
ють хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. У 
разі призначення покарання у виді позбавлення волі або обмежен-
ня волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування 
покарання. У разі призначення інших видів покарань примусове 
лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах. 

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА 
ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ 
В Україні неповнолітніми визнаються особи, які не досягли 18-
річного віку. Кримінальній відповідальності підлягають особи, 
яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Особи, що вчи-
нили злочини у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній 
відповідальності лише за окремі види злочинів. 

Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжко-
сті, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо 
його виправлення можливе без застосування покарання. У цих 
випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи 
виховного характеру. 

До особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кри-
мінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння 
суд застосовує примусові заходи виховного характеру. 

У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від засто-
сування до нього примусових заходів виховного характеру, ці 
заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відпові-
дальності. 

До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом 
можуть бути застосовані такі основні види покарань:  

штраф 
(ст. 99) 

застосовується лише до неповнолітніх, що мають 
самостійний доход, власні кошти або майно, на яке 
може бути звернене стягнення. 
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Розмір штрафу встановлюється судом залежно від 
тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням май-
нового стану неповнолітнього в межах до 
500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
До неповнолітнього, що не має самостійного дохо-
ду, власних коштів або майна, можу бути застосова-
но покарання у виді громадських робіт або виправ-
них робіт 

громадські 
роботи 
(ст. 100) 

можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 
16 до 18 років на строк від 30 до 120 годин і поляга-
ють у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від 
навчання чи основної роботи час. Тривалість вико-
нання даного виду покарання не може перевищува-
ти 2 годин на день. 

виправні 
роботи 
(ст. 100 
ч. 2-3) 

можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 
16 до 18 років за місцем роботи на строк від 
2 місяців до 1 року. 
Із заробітку неповнолітнього, засудженого до випра-
вних робіт, здійснюється відрахування в доход дер-
жави в розмірі, встановленому вироком суду, в 
межах від 5 до 10 відсотків; 

арешт 
(ст. 101) 

полягає у триманні неповнолітнього, який на мо-
мент постановлення вироку досяг 16 років, в умовах 
ізоляції в спеціально пристосованих установах на 
строк від 15 до 45 діб; 

позбавлен-
ня волі на 
певний 
строк 
(ст. 102) 

призначається неповнолітньому на строк від 6 міся-
ців до 10 років. 

 за вчинений по-
вторно злочин неве-
ликої тяжкості 

на строк не більше 1 
року 6 місяців;   

 за злочин серед-
ньої тяжкості 

на строк не більше 4-х 
років;  

 за тяжкий злочин на строк не більше 7 
років 

 за особливо тяж-
кий злочин 

на строк не більше 10 
років;   

 за особливо тяж-
кий злочин, поєдна-
ний з умисним позба-
вленням життя люди-
ни 

на строк до 15 років. 

Неповнолітні, засуджені до покарання у виді позба-
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влення волі, відбувають його у спеціальних вихов-
них установах. 

До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у 
виді 

- штрафу; 
- позбавлення права обіймати певні посади; 
- позбавлення права займатися певною діяльністю. 

При призначенні покарання неповнолітньому суд враховує 
— умови його життя та виховання, 
— вплив дорослих, 
— рівень розвитку 
— та ін. особливості особи неповнолітнього. 

При призначені покарання неповнолітньому за сукупністю злочи-
нів або вироків остаточне покарання у виді позбавлення волі не 
може перевищувати 15 років. 
Для неповнолітніх передбачені більш ширші можливості звіль-
нення від кримінального покарання. До неповнолітнього можуть 
застосуватися 
 звільнення від відбування покарання з випробуванням; 
 звільнення від покарання із застосуванням примусових захо-

дів виховного характеру; 
 звільнення від кримінальної відповідальності та відбування 

покарання у зв'язку із закінченням строків давності; 
 умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. 

1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 
може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі його засу-
дження до арешту або позбавлення волі. Іспитовий строк установ-
люється тривалістю від 1 до 2 років. У разі звільнення неповноліт-
нього від відбування покарання з випробуванням суд може покла-
сти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок 
щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної робо-
ти. 
2. Звільнення від покарання із застосуванням примусових 
заходів виховного характеру може застосовуватись до неповно-
літнього, який вчинив злочин невеликої тяжкості або середньої 
тяжкості, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та 
подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення 
вироку не потребує застосування покарання. 
Примусові заходи виховного характеру, які суд може застосувати 
до неповнолітнього: 

- застереження; 
- обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до по-

ведінки неповнолітнього; 
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- передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 
заміняють, чи під нагляд педагогічного або трудового колек-
тиву за його згодою, а також окремих громадян на їхнє про-
хання; 

- покладення на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і 
має майно, кошти або заробіток, обов'язку відшкодування за-
подіяних майнових збитків; 

- направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-
виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, 
але на строк, що не перевищує 3 років.  

У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від засто-
сування до нього примусових заходів виховного характеру ці 
заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відпові-
дальності. 

3. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбу-
вання покарання у зв'язку із закінченням строків давності. 
Щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років, встановлюються 
такі строки давності:  

2 роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості; 
5 років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 
7 років - у разі вчинення тяжкого злочину; 
10 років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

4. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 
 може бути застосоване, якщо засуджений зразковою пове-
дінкою, сумлінним ставленням до праці та навчання довів своє 
виправлення; 
 може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений 
у віці до 18 років, після фактичного відбуття:  

не менше 
1/3 
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за злочин невеликої або середньої тяжкості 
і за необережний тяжкий злочин; 

не менше 
1/2 строк
у 

за умисний тяжкий злочин чи необережний 
особливо тяжкий злочин, а також, якщо 
особа раніше відбувала покарання у виді 
позбавлення волі за умисний злочин і до 
погашення або зняття судимості знову 
вчинила у віці до вісімнадцяти років новий 
умисний злочин, за який вона засуджена до 
позбавлення волі; 
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не менше 
2/3 

за умисний особливо тяжкий злочин, а 
також, якщо особа раніше відбувала пока-
рання у виді позбавлення волі і була умов-
но-достроково звільнена від відбування 
покарання, але до закінчення невідбутої 
частини покарання та до досягнення вісім-
надцятирічного віку знову вчинила умис-
ний злочин, за який вона засуджена до 
позбавлення волі. 

До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш 
м'яким покаранням не застосовується. 
Погашення та зняття судимості неповнолітніх. Такими, що не 
мають судимості, визнаються неповнолітні: 

1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням во-
лі, після виконання цього покарання; 

 2) засуджені до позбавлення волі за злочин невеликої або се-
редньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття 
покарання не вчинять нового злочину; 

 3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо во-
ни протягом 3 років з дня відбуття покарання не вчинять нового 
злочину; 

 4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, 
якщо вони протягом 5 років з дня відбуття покарання не вчинять 
нового злочину.   

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ  
Ст. 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення державної влади  
Ст. 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність 
України.  
Ст. 111. Державна зрада  
Ст. 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча  
Ст. 113. Диверсія (вибухи, підпали або ін. дії, спрямовані на масо-
ве знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої 
шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єк-
тів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значен-
ня, а також вчинення з тією ж метою дій, спрямованих на радіоак-
тивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоо-
тій чи епіфітотій).  
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Ст. 114. Шпигунство (передача або збирання з метою передачі 
іноземній державі, іноземній організації або їх представникам 
відомостей, що становлять державну таємницю. 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ  
Ст. 115. Умисне вбивство (умисне протиправне заподіяння смерті 
іншій людині)  
Ст. 120. Доведення до самогубства (що є наслідком жорстокого з 
нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або 
систематичного приниження її людської гідності).  
Ст. 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження (умисне тілесне 
ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, 
що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психі-
чну хворобу або ін. розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою 
працездатності не менш як на одну третину, або переривання 
вагітності чи непоправне знівечення обличчя)  
Ст. 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (умисне 
ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну 
стійку втрату працездатності менш як на одну третину).  
Ст. 125. Умисне легке тілесне ушкодження (ушкодження, що 
спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату 
працездатності).  
Ст. 126. Побої і мордування (насильницькі дії, які завдали фізич-
ного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).  
Ст. 127. Катування (умисне заподіяння сильного фізичного болю 
або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побо-
їв, мучення або ін. насильницьких дій з метою примусити потерпі-
лого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому 
числі отримати від нього або іншої особи відомості чи визнання, 
або з метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєні ним або 
іншою особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється, 
а також з метою залякування чи дискримінації його або ін. осіб). 
Ст. 129. Погроза вбивством.  
Ст. 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи ін. невилі-
ковної інфекційної хвороби (свідоме поставлення ін. особи в небе-
зпеку зараження ВІЛ чи ін. невиліковної інфекційної хвороби, що 
є небезпечною для життя людини).  
Ст. 132. Розголошення відомостей про проведення медичного 
огляду на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфек-
ційної хвороби. 
Ст. 133. Зараження венеричною хворобою.  
Ст. 135. Залишення в небезпеці (завідоме залишення без допомоги 
особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена 
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можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, 
старість, хворобу або внаслідок ін. безпорадного стану, якщо той, 
хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю 
особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам 
поставив потерпілого в небезпечний для життя стан).  
Ст. 137. Невиконання або неналежне виконання професійних чи 
службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповноліт-
ніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо 
це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого. 
Ст. 138. Незаконна лікувальна діяльність (заняття лікувальною 
діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не 
має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки 
для хворого).  
Ст. 139. Ненадання без поважних причин допомоги хворому ме-
дичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими 
правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що 
це може мати тяжкі наслідки для хворого.  
Ст. 141. Порушення прав пацієнта (проведення клінічних випро-
бувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його 
законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієз-
датного, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або ін. тяжкі 
наслідки). 
Ст. 142. Незаконне проведення дослідів над людиною (проведення 
медико-біологічних, психологічних або ін. дослідів над людиною, 
якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я). 
Ст. 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці. 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ  
Ст. 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.  
Ст. 147. Захоплення або тримання особи як заручника з метою 
спонукання родичів затриманого, державної або ін. установи, 
підприємства чи організації, фізичної або службової особи до 
вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови 
звільнення заручника.  
Ст. 149. Торгівля людьми або здійснення ін. незаконної угоди, 
об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, 
переховування, передача або одержання людини, вчинені з ме-
тою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразли-
вого стану особи.  
Ст. 150. Експлуатація дітей шляхом використання їх праці з 
метою отримання прибутку. 
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Ст. 150-1. Використання малолітньої дитини для заняття жебра-
цтвом (систематичного випрошування грошей, речей, ін. матері-
альних цінностей у сторонніх осіб) з метою отримання прибутку.  
Ст. 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад завідомо 
психічно здорової особи. 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ 
НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ  
Ст. 152. Зґвалтування (статеві зносини із застосуванням фізичного 
насильства, погрози його застосування або з використанням без-
порадного стану потерпілої особи).  
Ст. 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок природним 
або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік 
матеріально або службово залежні.  
Ст. 155, 156. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 
зрілості. Розбещення неповнолітніх (вчинення розпусних дій щодо 
особи, яка не досягла 16-річного віку). 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ 
ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
Ст. 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права 
брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з 
референдуму чи офіційного спостерігача при виконанні ними 
своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушу-
ванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії 
без поважних причин. 
Ст. 158. Фальсифікація виборчих документів, документів рефере-
ндуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправ-
дивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи 
фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців.  
Ст. 159. Порушення таємниці голосування (умисне порушення 
таємниці голосування під час проведення виборів або референду-
му, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадя-
нина, який взяв участь у виборах або референдумі)  
Ст. 160. Порушення законодавства про референдум (перешко-
джання насильством, обманом, погрозою, підкупом або ін. чином 
вільному здійсненню громадянином права брати або не брати 
участь у референдумі, вести агітацію до дня проведення референ-
думу; підроблення документів референдуму, приписування, заві-
домо неправильний підрахунок голосів, порушення таємниці голо-
сування, вчинені членом комісії з проведення референдуму або 
іншою службовою особою.  
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Ст. 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расо-
вої, національної належності або релігійних переконань (умисні 
дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігій-
ної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та 
гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігій-
ними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав 
або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за озна-
ками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та ін. переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, майнового ста-
ну, місця проживання, за мовними або ін. ознаками).  
Ст. 162. Порушення недоторканності житла (незаконне проник-
нення до житла чи до ін. володіння особи, незаконне проведення в 
них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи ін. дії, 
що порушують недоторканність житла громадян).  
Ст. 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, 
телеграфної чи ін. кореспонденції, що передаються засобами зв'яз-
ку або через комп'ютер.  
Ст. 164,165. Ухилення від сплати аліментів, встановлених рішен-
ням суду коштів, на утримання дітей. Ухилення від сплати встано-
влених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних бать-
ків.  
Ст. 166-169. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною 
або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування Злов-
живання опікунськими правами (використання опіки чи піклуван-
ня з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової 
площі, використання майна тощо). Розголошення таємниці усино-
влення (удочеріння) волі усиновителя (удочерителя).  Незаконні 
дії щодо усиновлення (удочеріння) (незаконна посередницька 
діяльність або ін. незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) 
дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю 
громадян). 
Ст. 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, 
політичних партій, громадських організацій  
Ст. 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журна-
лістів, переслідування журналіста за виконання професійних обо-
в'язків, за критику, здійснюване службовою особою або групою 
осіб за попередньою змовою.  
Ст. 172. Грубе порушення законодавства про працю (незаконне 
звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також ін. 
грубе порушення законодавства про працю).  
Ст. 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 
установлених законом виплат (безпідставна невиплата заробітної 
плати, стипендії, пенсії чи ін. установленої законом виплати гро-
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мадянам більш як за 1 місяць, вчинена умисно керівником підпри-
ємства, установи або організації незалежно від форми власності чи 
громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності).  
Ст. 176. Порушення авторського права і суміжних прав. 
Ст. 178, 179. Пошкодження чи зруйнування релігійних споруд чи 
культових будинків. Незаконне утримування, осквернення або 
знищення релігійних святинь  
Ст. 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зір-
вало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд. Примушу-
вання священнослужителя шляхом фізичного або психічного 
насильства до проведення релігійного обряду.  
Ст. 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідуван-
ня релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів. 
Ст. 182. Порушення недоторканності приватного життя (незакон-
не збирання, зберігання, використання або поширення конфіден-
ційної інформації про особу без її згоди або поширення цієї інфо-
рмації у публічному виступі, творі, що публічно демонструється, 
чи в засобах масової інформації).  
Ст. 183. Порушення права на отримання освіти (незаконна відмова 
у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності; 
незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комуналь-
них навчальних закладах).  
Ст. 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу.  

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ  
Ст. 185. Крадіжка (таємне викрадення чужого майна). 
Ст. 186. Грабіж (відкрите викрадення чужого майна).  
Ст. 187. Розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєд-
наний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, 
яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильст-
ва)  
Ст. 189. Вимагання (вимога передачі чужого майна чи права на 
майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погро-
зою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, 
обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошко-
дження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в 
їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, 
які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємни-
ці).  
Ст. 190. Шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання 
права на майно шляхом обману чи зловживання довірою).  
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Ст. 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шля-
хом зловживання службовим становищем. 
Ст. 194. Умисне знищення або пошкодження майна.  
Ст. 195. Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху 
або іншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальні 
підстави побоюватися здійснення цієї погрози.  
Ст. 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна (невиконання 
або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи 
охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкі 
наслідки для власника майна).  
Ст. 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одер-
жаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Ст. 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пере-
силання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених 
грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї  
Ст. 201. Контрабанда (переміщення товарів через митний кордон 
України поза митним контролем або з приховуванням від митного 
контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне пере-
міщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильно-
діючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та 
боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових 
припасів до неї), спеціальних технічних засобів негласного отри-
мання інформації). 
Ст. 202. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю 
та діяльністю з надання фінансових послуг. 
Ст. 203. Зайняття забороненими видами господарської діяльності. 
Ст. 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспор-
тування з метою збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів тощо). 
Ст. 205. Фіктивне підприємництво (створення або придбання 
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою 
прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, 
щодо яких є заборона). 
Ст. 206. Протидія законній господарській діяльності. 
Ст. 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом.  
Ст. 210. Порушення законодавства про бюджетну систему.  
 Ст. 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових пла-
тежів), що входять у систему оподаткування.  
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Ст. 218. Фіктивне банкрутство (завідомо неправдива офіційна 
заява громадянина-засновника (учасника) або службової особи 
суб'єкта господарської діяльності, а так само громадянина-
підприємця про фінансову неспроможність виконання вимог з 
боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом, якщо такі дії за-
вдали великої матеріальної шкоди кредиторам або державі).  
Ст. 219. Доведення до банкрутства. 
Ст. 225. Обман покупців та замовників умисне обмірювання, 
обважування, обраховування чи ін. обман покупців або замовників 
під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у 
значних розмірах).  
Ст. 227. Випуск або реалізація недоброякісної продукції (тобто 
такої, що не відповідає встановленим стандартам, нормам, прави-
лам і технічним умовам, або некомплектної продукції та товарів, 
якщо такі дії вчинені у великих розмірах).  
Ст. 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна 
шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не 
передбачений законом, або використання підроблених приватиза-
ційних документів, а також сама приватизація майна, яке не підля-
гає приватизації згідно з законом, або приватизація неправомоч-
ною особою.  

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ  
Ст. 236. Порушення правил екологічної безпеки. 
 Ст. 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного 
забруднення.  
Ст. 238. Приховування або перекручення відомостей про екологі-
чний стан (в т.ч. радіаційний, стан, який пов'язаний із забруднен-
ням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових 
продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає 
на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ) або захворюва-
ність населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою.  
 Ст. 239. Забруднення або псування земель речовинами, відходами 
чи ін. матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або 
довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це ство-
рило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля. 
 

 

 


