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ВСТУП 
Відомо, що Робоча програма розвитку кримінально-правової на-

уки в Європі1 вважає, що завдання науковців сьогодення полягають в 
з'ясуванні того, яким чином новітні та старі форми злочинності можуть 
бути відображені у розумінні злочину, які процеси, відносини роблять 
вплив на почуття небезпеки та формування негативних стереотипів 
у суспільстві, що обумовлює подальшу криміналізацію. Порівняння 
різних режимів кримінально правового впливу, попередження злочин-
ності та суспільної інтеграції у їхньому динамічному взаємозв'язку 
надає можливість з'ясувати найбільш ефективні утилітарні практики 
обмеження злочинності. В цьому сенсі вкрай важливим має бути пи-
тання аналізу місця та ролі каральної сутності кримінального права у 
царині протидії злочинності. 

Суспільство стає дедалі складнішим. Разом із ним складнішають 
право і кримінальне право зокрема. 

Кримінальне право зіштовхується із все новими і новими життєви-
ми реаліями. 

Погляди на кримінальне фахівців, людей, які відчули на собі дію 
кримінального права, населення не стоять на місці. Кримінальне пра-
во має прийняти ці виклики. Звісно держава не може існувагги без 
кримінально-правового примусу, оскільки відтворення злочинності 
як соціальний процес, та індивідуальна кримінальність особистості 
як індивідуальна якість потребують існування примусових методів 
регулювання на різних рівнях правореалізації. Людям взагалом при-
сутня тенденція діяти девіантно і кримінальне право виступає оста-
точним інструментом впливу в системі заходів державного контролю. 
Але яким воно повинно бути, наскільки коректно йти сьогодні шля-
хом постійного збільшення нових складів злочинів, забуваючи про 
додаггковість кримінального права. Але саме ця остаточність заходів 
кримінально-правового впливу, їхня аддитівність, зорієнтованість на 
правозастовців та їх правосвідомість, а не на пересічних громадян, 
поруч із іншими системними недоліками публічно-правового регулю-
вання, призвели до формування значної кількості суперечливих явищ 
та процесів, які у сумі дають можливість казати про часткове припи-
нення розвитку кримінально-правової доктрини, знаходження кримі-
нального законодавства та правозастосування у стані системної кризи. 
Саме так ставив питання відомий український правознавець, проф. 
В. Навроцький, який у статті «Чи перебуває українське кримінальне 
1 ftp://llp.cordis.lu/pub/fp6/docs/wp/spl/g_wp_200202_en.pdf 
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право у стані кризи?» (Юридичний вісник України. - 2009. - № 37. -
С. 6; Ns 38 - С. 6-7) послідовно визначив перелік системних недоліків 
кримінального законодавства та права (бланкетність, казуїстичність, 
пробільність, лімітованість кари, розбапансованість санкцій, надмірна 
диференціація відповідальності, конституційна, міжнародно-правова 
та локальна колізійність, неоглядність, хаотичність змін, компілятив-
ність та відвертий позитивізм дисертаційних досліджень тощо). 

Звісно, ця тенденція має місце. Більш того, ми впевнені, що іс-
нування системної кризи кримінально-правового регулювання, за 
якої суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання, 
пов'язана із більш загальними за рівнем обов'язковості протиріччями, 
на існування яких є необхідність звернути увагу. 

Перш за все, кримінальне право за словами Сабіно Кассезе спо-
дівається звільнити себе від парадигм, які воно формулювало протя-
гом останніх двох сторіч. З одного боку, це звільнення від ідей по-
зитивізму, враховуючи процеси обмежування державного впливу на 
злочинність (ресторативна юстиція, ювенальна юстиція, компенса-
ційні та реституційні механізми, формування юстиції причетних -
суспільне правосуддя). 

З другого боку, це фатальна підтримка стабільності індетерміність-
ской моделі, яка штовхається з усіх боків, оскільки природний детермі-
нізм особистої поведінки протирічить біхеівористським нормативним 
встановленням визначення винності особи через суб'єктивне інкримі-
нування. Саме факти об'єктивного інкримінування у складах злочинів 
із подвійною формою вини, у деяких бланкетних нормах свідчать про 
поширення думки про каузальність людської поведінки. 

Але це протирічить сутності моделі кримінально-правового захис-
ту через адекватне покарання винних. Інші ж механізми кримінально-
правового впливу (заходи безпеки, компенсації, соціального захисту) 
не відпрацьовувають, оскільки існує проблема із адекватним узго-
дженням каральної сутності цих заходів із ступенем суспільної небез-
пеки винної особи та потребами жертви злочину. 

Саме проблема порушення прав людини у кримінально-правовій 
догмі змінюється на проблему адекватності захисту цих прав тради-
ційними засобами. 

Наприкінці ідея вільної волі особистості не корелює із неосвідом-
люємим психічним, елементів якого за умов тотальної кризи встанов-
люється усе більше у суспільстві та індивідуальній поведінці особис-
тості. Отже розмиття предмету кримінально-правового регулювання, 
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приватизаційні процеси у кримінальному праві, його віртуальність у 
динамітних відносинах із населенням, поруч із існуванням декількох 
моделей кримінально-правового реагування на різних рівнях соціаль-
ної взаємодії потребує певних реакцій від суспільства та наукової дум-
ки шляхом формування нової кримінально-правової доктрини. 

Спецкурс «Сучасна теорія кримінального права» призначено для 
поглибленого осягнення ролі кримінального права в житті суспіль-
ства, суті і компонентів кримінального права, питань обгрунтованості 
та юридичної техніки кримінального права і т.ін. До завдань спецкур-
су відноситься подальший розвиток професійної правосвідомості сту-
дентів і навиків самостійного мислення. 

Посібник надає стислу характеристику проблемних питань курсу 
з Загальної та Особливої частин кримінального права, звертає увагу 
студентів на основні визначення кримінального права, які мають осо-
бливе теоретичне та практичне значення. 

Навчально-методичний посібник містить рекомендації і плани про-
ведення практичних занять, до яких слід звертатися під час вивчення 
курсу. Студентам рекомендовано окрім основних питань курсу дослі-
джувати історію становлення кримінально-правових норм України та 
порівнювати їх з кримінально-правовими нормами іноземних держав. 

В посібнику надається стисла характеристика тем спецкурсу, звер-
тається увага студентів на основні визначення кримінального права, 
які мають особливе теоретичне та практичне значення, на деякі диску-
сійні, невирішені питання, щодо яких в юридичній літературі вислов-
люються різні точки зору. Слід мати на увазі, що з метою вдосконален-
ня чинного кримінального законодавства до нього можуть вноситися 
зміни та доповнення, за якими необхідно спостерігати. 

У посібнику запропоновані практичні завдання з метою відпра-
цювання навичок застосування кримінального закону, матеріали для 
контролю знань, рекомендований нормативний матеріал та спеціальна 
література, вивчення якої буде сприяти більш глибокому засвоєнню 
проблемних питань спецкурсу. 

Зав. кафедрою кримінального права 
чпен-кореспондент НЛПрНУ, 

професор В. О. Туляков 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ 

1. Кількість годин 

Лекції 22 
Практичні заняття 12 
Консультації 2 
Залік 18 
Усього 56 

2. Тематика лекцій 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ 

Кі
ль

кі
ст

ь 
го

ди
н 

Тема 1. Загально світоглядні питання кримінального права 
України (кримінальне право як компонент суспільства, кримі-
нально-правова політика, джерела кримінального права, акту-
альні питання якості Кримінального кодексу України та його 
реалізації, кримінально-правові юридичні факти і кримінальні 
правовідносини в світлі сучасного кримінального права Украї-
ни: усталеність та динаміка кримінальних правовідносин) 

4 

Тема 2. Методологія кримінально-правових досліджень (Ак-
туальні питання впровадження в життя кримінально-правових 
ідей, джерела, тлумачення і місце кримінального права, пи-
тання балансів у сфері кримінально-правових та пов'язаних з 
ними ідей, система та алгоритми методів сучасного криміналь-
ного права) 

2 

Тема 3. Деякі актуальні питання поняття кримінального пра-
вопорушення і вчення про його склад (співвідношення між 
поняттями злочинного, злочину, ознак злочину, складу кримі-
нального правопорушення, диспозиції положення криміналь-
ного кодексу про злочин і незлочинного, проблемні питання 
поняття і характеристик небезпечності злочину, питання інсти-
туту кримінального проступку, сутність об'єкту злочину, роль 
потерпілого у складі злочину, причинний зв'язок як ознака 

— 

б 



об'скіувної сторони складу злочину, питання змішаної форми 
вини, Проблемні питання нижньої і верхньої меж віку суб'єкта 
злочину - фізичної особи, запровадження кримінальної відпо-
відальності юридичних осіб в України: за і проти) 

6 

Тема 4. Кримінально-правові наслідки вчинення злочину (сут-
ність кримінальної відповідальності; проблемні питання цілей 
покарання, диференціації та індивідуалізації кримінально-пра-
вових наслідків вчинення злочину, гуманізація системи пока-
рань. Амністія: обґрунтовані гуманізм та економія криміналь-
ної репресії. Перспективи запровадження пробації в Україні. 
Проблемні питання кримінально-правових заходів безпеки, 
реституції і компенсації. Проблеми соціальної адаптації зло-
чинців) 

4 

Тема 5. Актуальні питання Особливої частини кримінального 
права України (теорія кваліфікації) 4 

Тема 6. Загальні питання зарубіжного кримінального права та 
аналіз можливостей використання досягнень зарубіжного кри-
мінального права в кримінальному праві України 

2 

3, Тематика практичних занять 

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 
К

іл
ьк

іс
ть

 
го

ди
н 

Тема 1. Загальні актуальні питання теорії кримінального права 
України 2 

Тема 2. Актуальні питання Загальної частини кримінального 
права України 6 

Тема 3. Актуальні питання Особливої частини кримінального 
права України 2 

Тема 4. Загальні питання зарубіжного кримінального права 
та аналіз можливостей використання досягнень зарубіжного 
кримінального права у кримінальному праві України 

2 
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ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 
ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ 

Тема 1. Загальнотеоретичні питання 
кримінального права України 

1. Школи кримінального права. 
Основні напрямки розвитку кримінально-правових вчень XVIII -
початку XX століть (ідеї класичного напрямку, антропологічних 
досліджень в кримінальному праві, виникнення соціологічної 
школи кримінального права). 
Сучасні напрямки кримінально-правових досліджень ХХ-ХХІ 
століття (школа нового «соціального захисту», постмодернізму, 
концепції пунітивної юстиції, ресторативної юстиції й віджилан-
тизму (аболіціонізму)). 

2. Проблемні питання природи, принципів (і функцій (задач)) кримі-
нального права. 
Загально-правові принципи: законності, гуманізму, демократизму, 
справедливості, науковості, рівності осіб перед законом. 
Спеціальні (галузеві) принципи: відповідальність лише за вчинене 
суспільно небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом; 
винна відповідальність; особиста відповідальність; диференціа-
ція кримінальної відповідальності та індивідуалізація покарання; 
невідворотність кримінальної відповідальності. 

3. Кримінальне право як компонент об'єктивного і компонент 
суб'єктивного. Співвідношення об'єктивного і суб'єктивного в кри-
мінальному праві (зокрема, питання об'єктивних і суб'єктивних пе-
редумов виникнення положень кримінального права, їх розуміння 
і реалізації, взаємозв'язку об'єктивного і суб'єктивного в іденти-
фікаційних ознаках положень кримінального права, об'єктивного 
і суб'єктивного у праці сучасного юриста в сфері кримінального 
права). Характеристика кримінально-правових відносин: об'єкт, 
суб'єкти, зміст. 

4. Поняття та сутність кримінальної відповідальності. Позитивна і 
негативна кримінальна відповідальність. 

5. Форми реалізації та межі кримінальної відповідальності. 
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Тема 2. Кримінально-правова політика 
1. Кримінально-правова політика: поняття та принципи. 
2. Принципи та засоби криміналізації і декриміналізації діянь. 
3. Актуальні питання юридичної техніки Кримінального кодексу 

України (зокрема, перспективи закріплення в Кримінальному ко-
дексі України вимог до його юридичної техніки і вирішення колі-
зій між такими вимогами та іншими положеннями Кримінально-
го кодексу України, питання термінології Кримінального кодексу 
України). Сучасні концепції щодо оціночних категорій в кримі-
нальному праві. Зміст та види оціночних понять. 

4. Бланкетні норми в кримінальному праві: рівень допустимості. 
5. Колізії та конкуренції в кримінальному праві. 
6. Сучасні тенденції кримінального права і перспективи розвитку 

кримінального права України. Криміналізація злочинів міжнарод-
ного характеру як один із основних напрямків протидії злочин-
ності у світі. 

7. Проблемні питання моделювання кримінальних кодексів. 
8. Засади та принципи формування кримінально-правових санкцій. 

Пеналізація та депеналізація. 

Тема 3. Джерела кримінального права 
1. Поняття кримінального закону. Питання конституційності Кримі-

нального кодексу України. 
2. Роль рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному 

праві України. 
3. Правова природа судового прецеденту в кримінальному праві 

України. Постанови Пленуму Верховного суду України: їх роль у 
практиці з урахуванням судової реформи. 

4. Привілеї та імунітети в кримінальному праві: питання їх обгрун-
тованості. 

5. Поняття та сутність екстрадиції в кримінально-правовій доктрині 
та законодавстві. Міжнародно-правове та національне регулюван-
ня екстрадиції. 

6. Підстави і умови видачі (передачі) правопорушників (засуджених). 
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Тема 4. Методологія кримінального права 
1. Напрямки підвищення якості наукових досліджень в сфері кримі-

нального права України на сучасному етапі розвитку науки кримі-
нального права. 

2. Проблемні питання шляхів налагодження взаємозв'язку між на-
укою кримінального права і практичною реалізацією криміналь-
ного права. 

3. Пошук і забезпечення виконання формули балансу між криміналь-
ним правом та іншими соціально-психологічними регуляторами. 
Місце кримінального права серед засобів попередження злочин-
ності. 

4. Загальні та спеціальні методи кримінально-правових досліджень 

Тема 5. Актуальні питання вчення про злочин 
1. Сучасні підходи до визначення поняття злочину як правової кате-

горії. 
2. Ступінь та характер суспільної небезпеки як ознаки злочину: їх 

значення в процесі криміналізації. 
3. Категоризація злочинів: підстави, критерії та значення. 
4. Малозначність діяння в кримінальному праві: поняття, сутність і 

зміст. 
5. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. Пи-

тання визначення ступеню суспільної небезпеки діяння у грошо-
вому вимірі: принцип визначення неоподатковуваного мінімуму, 
що використовується для кваліфікації злочинів. 

6. Перспективи впровадження категорії проступку в кримінальному 
праві. 

7. Правова природа обставин, що виключають злочинність діяння. 

Тема 6. Теорія складу злочину 
1. Сучасні теоретичні підходи до визначення поняття об'єкту злочи-

ну: цінність, блага, відносини. 
2. Поняття потерпілого в кримінальному праві. Значення та враху-

вання його інтересів в кримінальних правовідносинах. 
3. Перспективи впровадження медіації та ресторативної юстиції в 

Україні. 



4. Співвідношення поняття «діяння як злочин» і «діяння як ознака 
об'єктивної сторони складу злочину». 

5. Питання причинного зв'язку як ознаки об'єктивної сторони скла-
ду злочину. Філософське обґрунтування причинно-наслідкового 
зв'язку. 

6. Питання осудності та неосудності суб'єкта злочину. Доцільність 
законодавчого визначення осудності і неосудності. 

7. Теоретичні підходи з питання визначення вікової осудності (або 
неосудності) та перспективи впровадження в кримінальне право 
України. 

8. Обґрунтування можливості запровадження кримінальної відпові-
дальності юридичних осіб в Україні. 

9. Поняття вини в кримінальному праві: концепція небезпечного 
стану, оціночна, психологічна концепції, фінальна та нормативна 
теорії вини. Вина та винність: їх співвідношення. 

10. Змішана форма вини в кримінальному праві. 
11. Поняття юридичної помилки та її правове значення. 
12. Поняття та види фактичної помилки, її врахування при кваліфі-

кації. 

Тема 7. Окремі питання відповідальності залежно 
від стадії реалізації злочинного умислу, 

співучасті та множинності злочинів 
1. Підстави кримінальної відповідальності за попередню злочинну 

діяльність. 
2. Умови правомірності добровільної відмови від вчинення злочину, 

відмінність від дієвого каяття. 
3. Теорії співучасті у кримінальному праві. 
4. Питання видів умислу при співучасті у злочині. 
5. Проблеми уявної співучасті та співучасті у необережних злочинах. 
6. Відповідальність особи при невдалій співучасті та співучасті у не-

закінченому злочині. 
7. Перспективи розвитку традиційної класифікації видів співучасни-

ків (посередник, провокатор, вербувальник, замовник, ін.). 
8. Поняття одиничного злочину, його види. 
9. Поняття рецидиву злочину в сучасному кримінальному праві. 

Концепція «небезпечного стану особи» та поняття «небезпечний 
рецидивіст»: перспективи для кримінального права України. 



Тема 8. Кримінально-правові наслідки вчинення 
злочину - заходи кримінально-правового впливу 

1. Теорії покарання в науці кримінального права. 
2. Характеристика цілей покарання та шляхи їх досягнення. 
3. Питання диференціації та індивідуалізації кримінально-правових 

наслідків вчинення злочину. 
4. Сучасні тенденції альтернативи покаранню: кримінально-правові 

заходи безпеки, заходи реституції і компенсації. 
5. Заходи соціального захисту в кримінальному праві України. 
6. Особливості застосування санкцій Особливої частини КК України 

до неповнолітніх. Проблеми призначення й виконання покарання 
у відношенні неповнолітніх. 

7. Перспективи запровадження пробації в Україні. 

Тема 9. Питання Особливої частини 
кримінального права України 

1. Поняття та підстави кримінально-правової кваліфікації. 
2. Диференціація кримінальної відповідальності та кримінально-

правова кваліфікація. 
3. Захист особи кримінально-правовими заходами. Конституційні 

основи недоторканості життя, здоров'я, волі особи, людини й гро-
мадянина. 

4. Поняття й ознаки розкрадання: недоліки та позивні аспекти нор-
мативного визначення розкрадання. Знищення або пошкодження 
чужого майна: підстави кримінальної відповідальності. 

5. Злочини, які полягають у порушенні виборчого законодавства, у 
світлі практики Європейського суду з прав людини. 

6. Обгрунтованість криміналізації правопорушень у сфері госпо-
дарської діяльності в України. Проблемні питання відокремлення 
оптимізації сплати податків та ухилення від сплати податків за за-
конодавством України. 

7. Злочини проти громадського порядку, критерії їх відмежування 
від адміністративних правопорушень. 

8. Питання кримінальної відповідальності за корупційні злочини. 
Розмежування хабарництва та одержання неправомірної вигоди, 
зловживання владою або службовим становищем від зловживання 
впливом. 



Тема 10. Питання злочинності та караності 
в зарубіжному кримінальному праві 

1. Формування кримінального права Європейського Союзу. Адапта-
ція кримінального права України до нормативно-правових актів 
Європейського Союзу з питань кримінального права. 

2. Перспективи ратифікації Україною Римського Статуту Міжнарод-
ного кримінального суду. 

3. Загальна характеристика тенденцій сучасного кримінального пра-
ва держав пострадянського простору та аналіз можливостей вико-
ристання його досягнень в кримінальному праві України. 

4. Загальна характеристика визначення злочину та заходів кримі-
нально-правового впливу в сучасному кримінальному праві Фран-
ції, Німеччини, Італії, Швеції, Швейцарії. 

5. Особливості джерел кримінального права Англії і США, визна-
чення злочинності та караності діяння. 

6. Загальна характеристика сучасного кримінального права Японії. 
7. Загальна характеристика сучасного кримінального права Ізраїлю. 
8. Загальна характеристика сучасного мусульманського криміналь-

ного права та аналіз можливостей використання його досягнень в 
кримінальному праві України. 

із 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Загальнотеоретичні питання 
кримінального права України 

1. Основні напрямки кримінально-правових досліджень: загальні 
ідеї шкіл кримінального права. 

2. Принципи кримінального права. 
3. Характеристика кримінально-правових відносин: об'єкт, суб'єкти, 

зміст. 
4. Поняття та сутність кримінальної відповідальності. Позитивна 

Форма реалізації та межі кримінальної відповідальності. 

Тема 2. Кримінально-правова політика 

1. Поняття та принципи кримінально-правової політики. 
2. Принципи та засоби криміналізації і декриміналізації діянь. Заса-

ди та принципи формування кримінально-правових санкцій. Пе-
налізація та депеналізація. 

3. Оціночні категорії в кримінальному праві. Бланкетні норми в кри-
мінальному праві. 

4. Колізії та конкуренції в кримінальному праві. 

Тема 3. Джерела кримінального права 
1. Поняття кримінального закону. Питання конституційності Кримі-

нального кодексу України. 
2. Правова природа судового прецеденту в кримінальному праві 

України. 
3. Привілеї та імунітети в кримінальному праві: питання їх обгрун-

тованості. 
4. Поняття та сутність екстрадиції в кримінально-правовій доктрині 

та законодавстві. 

Тема 4. Актуальні питання вчення про злочин 
1. Сучасні підходи до визначення поняття злочину як правової кате-

горії. 



2. Малозначність діяння в кримінальному праві: поняття, сутність і 
зміот. 

3. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. 
4. Перспективи впровадження категорії проступку в кримінальному 

праві. 
5. Правова природа обставин, що виключають злочинність діяння. 

Тема 5. Теорія складу злочину 
1. Поняття потерпілого в кримінальному праві. 
2. Питання причинного зв'язку як ознаки об'єктивної сторони скла-

ду злочину. 
3. Питання осудності та неосудності суб'єкта злочину. Теоретичні 

підходи з питання визначення вікової осудності (або неосудності). 
4. Обгрунтування можливості запровадження кримінальної відпові-

дальності юридичних осіб в Україні. 
5. Поняття вини в кримінальному праві. Вина та винність. Змішана 

форма вини в кримінальному праві. 
6. Поняття помилки в кримінальному праві та її правове значення. 

Тема 6. Кримінально-правові наслідки вчинення 
злочину - заходи кримінально-правового впливу 

1. Теорії покарання в науці кримінального права. 
2. Сучасні тенденції альтернативи покаранню: кримінально-правові 

заходи безпеки, заходи реституції і компенсації. 
3. Заходи соціального захисту в кримінальному праві України. 
4. Проблеми призначення й виконання покарання у відношенні не-

повнолітніх. 
5. Перспективи запровадження пробації в Україні. 
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родного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 
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2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституцій-
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ський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень 
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ни про адміністративні правопорушення (справа про відповідаль-
ністЦюридичних осіб) від ЗО квітня 2001 року 7-рп/2001 // Офіцій-
ний вісник України. - 2001. - № 24. - Ст. 1076. 

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу-
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підприємств, установ та організацій) від 30 жовтня 2003 року 
№ 18-рп/2003 //Урядовий кур'єр. - 2003. - № 233 

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за консти-
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ність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про ко-
рупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних за-
конів) від 6 жовтня 2010 року № 21-рп/2010 // Офіційний вісник 
України. - 2010. - № 80. - Ст. 2835 

5. Рішення Конституційного Суду України у справі за консти-
туційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кри-
мінального кодексу України (справа про призначення судом більш 
м'якого покарання) від 2 листопада 2004 року 15-рп/2004 //Урядо-
вий кур'єр. - 2004. - № 219. 

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу-
ційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 
офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Кон-
ституції України (справа про депутатську недоторканність) від 27 
жовтня 1999 року №9-рп/99//Офіційний вісникУкраїни.-1999 р , -
№ 4 4 . - С т . 71. 
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відності Конституції України (конституційності) положень статей 
24, 58, 59, 60, 93, 1901 Кримінального кодексу України в частині, 
що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смерт-
ну кару) від 29 грудня 1999 року № 11-рп/99 // Офіційний вісник 
України. - 2000. - № 4.г=г£тН-2& 
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8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституцій-
ним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного 
тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 
Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримі-
нального закону в часі) від 19 квітня 2000 року № 6-рп/2000 // 
Офіційний вісник України. - 2000 - № 39. - Ст. 1662. 

Acquis communautaire: 

1. Конвенція Європейського союзу «Про захист фінансових інтересів 
Європейського союзу» від 26 липня 1995 p., перший протокол до 
Конвенції від 26 липня 1995 р. про корупцію в Європейському со-
юзі, протокол до Конвенції від 26 липня 1995 р. про тлумачення 
Конвенції від 26 липня 1995 р. Судом Європейського союзу, другий 
протокол до Конвенції від 26 липня 1995 р. про відмивання грошей. 

2. Про атаки на інформаційні системи : Рамкове рішення Європей-
ської Ради 2005/222/JHA від 24 лютого 2005 р. 

3. Про боротьбу з корупцією у приватному секторі : Рамкове 
рішення Європейської Ради 2002/946/JHA від 22 липня 2003 р. 

4. Про боротьбу з організованою злочинністю : Рамкове рішен-
ня Європейської Ради 2008/841/JHA від 24 жовтня 2008 р. 

5. Про боротьбу з певними формами і проявами расизму і ксе-
нофобії засобами кримінального права : Рамкове рішення Євро-
пейської Ради 2008/913/JHA від 28 листопада 2008 р. 

6. Про боротьбу з сексуальною експлуатацією дітей і дитячою 
порнографією : Рамкове рішення Європейської Ради 2004/68/JHA 
від 22 грудня 2003 р. 

7. Про боротьбу з тероризмом : Рамкове рішення Європейської 
Ради 2002/475/JAI від 13 червня 2002 р. 

8. Про боротьбу з торгівлею людьми : Рамкове рішення Євро-
пейської Ради 2002/629/JAI від 19 липня 2002 р. 

9. Про боротьбу проти корупції серед службових осіб Європей-
ського союзу або службових осіб держав-учасниць Європейського 
союзу : Конвенція Європейського союзу від 26 травня 1997 р. 

10. Про встановлення мінімальних положень стосовно складових 
елементів злочинів і санкцій у сфері незаконної торгівлі нарко-
тиками : Рамкове рішення Європейської Ради 2004/757/JHA від 
25 жовтня 2004 р. 



11. Пре застосування спеціальних заходів боротьби з тероризмом : 
Загальна позиція Європейської Ради 2001/930ЮВПБ від 27 груд-
ня 2001 p. (OJ 2001 L 344/90). 

12. Про підвищення стандартів кримінальної відповідальності в ці-
лях покарання за допомогу незаконному виїзду, транзиту і пере-
буванню : Рамкове рішення Європейської Ради 2002/946/JAI від 
28 листопада 2002 р. 

13. Про попередження використання фінансової системи для цілей 
відмивання грошей : Директива Ради 91/308/ЄЕС від 10 липня 
1991 р. №91/308. 

14. Про спеціальні обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих 
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ропейської Ради № 2580/2001 від 27 грудня 2001 р. 
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, 
ВМІНЬ, НАВИЧОК СТУДЕНТІВ ЗІ СПЕЦКУРСУ 

1. Основні ідеї класичного напрямку кримінально-правових вчень. 
2. Ідеї антропологічних досліджень в кримінальному праві. 
3. Соціологічна школа кримінального права та ідеї школи нового 

«соціального захисту». 
4. Сучасні напрямки кримінально-правових досліджень ХХ-ХХІ 

століття. 
5. Загально-правові принципи кримінального права. 
6. Спеціальні (галузеві) принципи кримінального права. 
7. Характеристика кримінально-правових відносин: об'єкт, суб'єкти, 

зміст. 
8. Поняття та сутність кримінальної відповідальності. 
9. Позитивна і негативна кримінальна відповідальність. 
10. Форми реалізації та межі кримінальної відповідальності. 
11. Кримінально-правова політика: поняття та принципи. 
12. Принципи та засоби криміналізації і декримінапізації діянь. 
13. Зміст та види оціночних понять в кримінальному праві. 
14. Бланкетні норми в кримінальному праві. 
15. Колізії та конкуренції в кримінальному праві. 
16. Принципи формування кримінально-правових санкцій. 
17. Поняття кримінального закону. 
18. Роль рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному 

праві України. 
19. Правова природа судового прецеденту в кримінальному праві 

України. 
20. Привілеї та імунітети в кримінальному праві. 
21. Поняття та сутність екстрадиції в кримінально-правовій доктри-

ні та законодавстві. 
22. Підходи до визначення поняття злочину. 
23. Категорізація злочинів: підстави, критерії та значення. 
24. Малозначність діяння в кримінальному праві: поняття і зміст. 
25. Критерії відмежування злочинів від інших правопорушень. 
26. Категорія проступку в кримінальному праві. 
27. Поняття потерпілого в кримінальному праві. 
28. Питання причинного зв'язку як ознаки об'єктивної сторони 

складу злочину. 
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29. Піуання осудності та неосудності суб'єкта злочину. 
30. Кримінальна відповідальності юридичних осіб. 
31. Поняття вини в кримінальному праві. 
32. Вина та винність: їх співвідношення. 
33. Поняття юридичної помилки та її правове значення. 
34. Поняття та види фактичної помилки, її врахування при кваліфі-

кації. 
35. Теорії співучасті у кримінальному праві. 
36. Поняття одиничного злочину, його види. 
37. Поняття рецидиву злочину. 
38. Теорії покарання в науці кримінального права 
39. Кримінально-правові заходи безпеки, заходи реституції і ком-

пенсації. 
40. Заходи соціального захисту в кримінальному праві України. 
41. Поняття та підстави кримінально-правової кваліфікації. 
42. Конституційні основи недоторканості життя, здоров'я, волі осо-

би, людини й громадянина. 
43. Поняття й ознаки розкрадання. 
44. Злочини проти громадського порядку, критерії їх відмежування 

від адміністративних правопорушень. 
45. Розмежування хабарництва та одержання неправомірної вигоди. 
46. Відмежування зловживання владою або службовим становищем 

від зловживання впливом. 
47. Адаптація кримінального права України до нормативно-право-

вих актів Європейського Союзу з питань кримінального права. 
48. Перспективи ратифікації Україною Римського Статуту Міжна-

родного кримінального суду. 
49. Загальна характеристика тенденцій сучасного кримінального 

права держав пострадянського простору. 
50. Визначення злочину та заходів кримінально-правового впливу 

в сучасному кримінальному праві Франції, Німеччини, Італії, 
Швеції, Швейцарії. 

51. Особливості джерел кримінального права Англії і США, визна-
чення злочинності та караності діяння. 

52. Загальна характеристика сучасного кримінального права Японії. 
53. Загальна характеристика сучасного кримінального права Ізраїлю. 
54. Загальна характеристика сучасного мусульманського криміналь-

ного права. 



• система покарань, розташованих від менш суворого до більш 
суворих, що забезпечує реалізацію принципів гуманізму і 
справедливості покарання залежно від тяжкості злочину й 
особи винного; 

• низка норм, що дають можливість звільнення від криміналь-
ної відповідальності й покарання; 

* відмова від смертної кари як виду покарання й заміна її дові-
чним позбавленням волі, а також відмова від інституту осо-
бливо небезпечного рецидивіста; 

* низка заохочувальних норм у Загальній та Особливій частинах 
КК, спрямованих на припинення й відмовлення особи від зло-
чинної поведінки, які стимулюють позитивну посткриміналь-
ну поведінку; 

• покарання, установлені в санкціях статей Особливої частини 
КК, в цілому відповідають ступеню тяжкості злочинів, указа-
них (описаних) у диспозиціях них статей. 

5. 3 точки зору структури й техніко-юридичних засобів законо-
давчої техніки Кримінальний кодекс становить собою складний сис-
темний нормативно-правовий акт. Його структурні елементи: час-
тини Кодексу (Загальна й Особлива), розділи, статті та їх частини, 
інститути, кримінально-правові норми та їх елементи (диспозиції й 
санкції) - знаходяться в тісному зв'язку і взаємозалежності; органіч-
но притаманні їм внутрішні й зовнішні відносини і зв'язки - харак-
теризуються суворою логічністю, узгодженістю, збалансованістю й 
несуперечливістю. Між цими структурними елементами КК існують 
відносини як координації, так і субординації. 

II. Розглянувши й обговоривши проблеми застосування 
Кримінального кодексу України та його подальшої гармонізації 

із законодавством європейських країн, 
конференція відзначає наступне: 

1. Дія Кримінального кодексу України протягом 10-ти років і 
практика його застосування органами кримінальної юстиції (орга-
нами дізнання, слідства, прокуратури, суду) дають підстави зробити 
висновок, що цей правовий акт у цілому є необхідним і достатньо 
ефективним нормативно-правовим підґрунтям боротьби зі злочин-
ністю, правовим засобом охорони прав та свобод людини і грома-
дянина, власності, громадського порядку й громадської безпеки, до-

32 



вкілля, конституційного устрою держави, миру й безпеки людства, 
всіх найважливіших соціальних цінностей суспільства від злочин-
них посягань. 

Своїми техніко-юридичними характеристиками («якість зако-
ну»), структурою і змістом санкцій Кодекс надає можливості в ці-
лому правильно застосовувати його норми органами кримінальної 
юстиції: (а) правильно кваліфікувати злочини, (б) розмежовувати 
суміжні злочини, (в) відмежовувати їх від діянь, що не є злочинами, 
(г) призначати за злочини покарання, що відповідає тяжкості (харак-
теру і ступеню суспільної небезпечності) вчиненого злочину та осо-
бі, яка його вчинила. 

2. Кодекс має також важливе виховне і превентивне значення, 
оскільки шляхом установлення заборон учинення суспільно небез-
печних діянь, що визнаються злочинами («криміналізація»), і по-
карання за порушення цих заборон («пенапізація») здійснюється 
загальнопопереджувапьна функція. Норми КК служать нормативно-
правовим фундаментом формування правової свідомості і правової 
культури суспільства. Крім того, застосування засобів державно-
правового примусу у формі покарання до осіб, які вироком суду ви-
знані винними у вчиненні злочину, має значний приватно- й загаль-
но-попереджувальний вплив. 

3. У цілому можна констатувати, що Кримінальний кодекс Укра-
їни ефективно виконує важливі завдання з охорони законних прав 
та інтересів людини і громадянина, осіб юридичних, суспільства й 
держави від заподіяння і істотної шкоди суспільно небезпечними ді-
яннями, які визнаються злочинами. 

III. Конференція вважає за необхідне звернути увагу 
на нижченаведене: 

1. Кримінальний кодекс України при всій позитивній оцінці його 
в цілому с кодифікованого нормативно-правового акта, має в той 
же час окремі вади, що знаходять вираження в певних прогалинах, 
протиріччях та інших недоліках і рівні окремих визначень правових 
понять («дефініцій»), правової термінології, конструювання кри-
мінально-правових норм з простими і банкетними диспозиціями. 
Прогалини КК виявляються в недостатньо повному регулюванні 
кримінально-правових відносин, як-от, підстав та умов криміналь-
ної відповідальності (ст. 2 КК), звільнення від кримінальної відпо-
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відальності й покарання (розділи IX і XII КК), а також у відсутності 
в системі Особливої частини КК окремих груп норм (розділів КК), 
які регламентували б відповідальність за певні злочини (наприклад, 
злочини проти сім'ї й неповнолітніх). Зокрема, протиріччя знахо-
дять вираження в наявності в санкціях низки норм Особливої части-
ни КК такого заходу примусу, як «спеціальна конфіскація» за браком 
при цьому відповідної норми в Загальній частині Кодексу; визна-
ченні злочинної організації в ч. 4 ст. 28 КК як створеної з метою 
безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів 
(у множині) учасниками цієї організації, а у ст. 255 КК - створеної 
з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (в одни-
ні - ред.). Є недоліки й відповідності («незбалансованість») видів 
і розмірів покарання, передбаченого у санкціях статей Особливої 
частини КК, у співвідношенні з тяжкістю злочинів, закріплених у 
диспозиціях цих статей. Вказані, а також інші недоліки знижують 
сталість кримінального закону, створюють труднощі в його застосу-
ванні, а тому мають бути усунені. 

2. Кримінальний кодекс, як кодифікований нормативно-правовий 
акт, що забороняє застосування його норм за аналогією, становить 
собою відносно відкрите системне нормативно-правове утворення, у 
зв'язку з чим він повинен бути відносно стабільним і незмінним. Це 
має забезпечити стабільність практики застосування КК, достатньо 
високий рівень останнього й усталеність правосвідомості і правової 
культури. Зміни в нього (як об'єктивно необхідні) можуть вноситися 
тільки вищим законодавчим органом - Верховною Радою України 
і, безумовно, повинні враховувати його техніко-юридичні й логіко-
семантичні особливості і принцип системності, на якому ґрунтують-
ся всі норми й інститути КК. У той же час він повинен динамічно 
розвиватися, вдосконалюватися відповідно до розвитку соціально-
правової дійсності і відповідати їй, а також у зв'язку з розвитком і 
змінами, що мають місце в позитивних (регулятивних) галузях пра-
ва (цивільному, господарському, банківському, фінансовому та ін.), 
що регулюють «позитивні суспільні відносини», з якими КК тісно 
пов'язаний, і враховувати ці доповнення та зміни. 

3. Проте, практика внесення змін і доповнень до КК показує, що 
ця законотворча (кодифікаційна) діяльність хоча в цілому і є пози-
тивною, але досить часто є поспішною, невиваженою і навіть хао-
тичною. У деяких випадках зміни до КК вносяться зі значним запіз-
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ненням порівняно зі змінами в позитивних (регулятивних) галузях 
права. Названі недоліки призводять до нових протиріч і неузгодже-
носте^ як у формулюванні ознак злочинів, так і в установленні за 
них покарання в санкціях статей Особливої частини КК («негативна 
новелізація»). При цьому порушується принцип системності норм 
КК, внаслідок чого має місце дублювання одних і тих же самих норм 
(приміром, статей 150 і 304), виникають протиріччя або ж, навпа-
ки, штучно створюються прогалини у правовому регулюванні. Це, 
безумовно, викликає занепокоєння й зумовлює потребу в упорядку-
ванні нормотворчої діяльності при вдосконаленні КК, яка повинна 
обов'язково враховувати системний характер норм цього Кодексу, 
жорстку логічність і чітку послідовність викладення його правових 
норм та інститутів. 

IV. Конференція пропонує наступне: 
У галузі законотворчої роботи: 
1. Виявлені в ході обговорення проблеми, винесені на розгляд 

конференції, пропозиції з удосконалення чинного КК, відображені у 
збірнику тез наукових доповідей і повідомлень конференції1, заслу-
говують безумовної уваги. Більшість із них достатньо аргументовані 
й тому при належному їх оформленні як змін до тексту Криміналь-
ного кодексу України в порядку de lege ferenda мають бути розгля-
нуті відповідними державними органами щодо їх використання в 
нормотворчому процесі. 

Одночасно викликає занепокоєння значна кількість недостатньо 
аргументованих і не узгоджених із системою КК пропозицій, що по-
стійно надходять від окремих службових осіб і державних органів 
стосовно вдосконалення цього нормативно-правового акта. Ця ді-
яльність має бути впорядкована в напрямку забезпечення більшої 
стабільності кримінального законодавства. Із цього приводу конфе-
ренція звертається до Президії Національної академії правових наук 
України, а також до керівництва Всеукраїнської громадської органі-
зації «Асоціація кримінального права» з пропозицією звернутися до 
Голови Верховної Ради України щодо вдосконалення й упорядкуван-
ня вказаної законотворчої діяльності. 
1 10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконален-
ня та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. 
наук-пракг. конф. 13-14жовт. 20! 1 р. /редкол.: В. Я. Тацій(голов, ред.). В. І. Борисов (засг. 
голов, ред.) та ін. - X : Право, 2011 - 456 с. 
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2. З метою належного виконання тими чи іншими державними 
органами й відомствами роботи з підготовки проектів нормативно-
правових актів і для внесення змін до чинного КК конференція вва-
жає за необхідне залучити до цієї діяльності науковців-фахівців у 
галузі науки кримінального права. 

3. Конференція підтримує закладену в чинному КК (порівняно з 
КК 1960 р.) загальну тенденцію щодо гуманізації покарання в кри-
мінальному праві, розвиток якої може полягати в більш широкому 
застосуванні альтернативних санкцій у нормах, що передбачають 
відповідальність за злочини невеликої й середньої тяжкості, й у 
встановленні в альтернативі покарань, не пов'язаних з позбавленням 
волі. Конференція підтримує також тенденцію більш широкого за-
стосування штрафних санкцій, інших санкцій майнового характеру 
за господарські та інші злочини, що спричиняють майнову шкоду. 

4. Конференція вважає за доцільне при здійсненні пеналізації пе-
реглянути санкції низки статей КК в бік їх оптимальної відповід-
ності (збалансованості) тяжкості і ступеня суспільної небезпечності 
діянь, описаних у диспозиціях статей, особливо за складені злочини, 
елементами яких є насильство, зловживання владою і службовим 
становищем. Це є необхідним засобом усунення штучної сукупності 
злочинів, що має місце у правозастосовчій практиці. 

5. При визначенні правових понять у статтях КК необхідно також 
виважено поставитися до проблеми вдосконалення юридичного тек-
сту правових дефініцій, зважаючи при цьому на правила одностай-
ності (однозначності) термінології, важливості тлумачення кожного 
з понять відповідним йому терміном, усунення можливості тракту-
вання одних і тих же правових категорій різними термінами, а різних 
понять - одними й тими ж термінами. 

6. У законотворчій роботі конференція пропонує широко вико-
ристовувати зарубіжний досвід у кримінально-правому законотво-
ренні, орієнтуючись при цьому на європейські і світові стандарти, 
з безумовним урахуванням фундаментальних положень та ідей Кон-
ституції і принципових відправних положень кримінального законо-
давства України. Використання досвіду законотворчої роботи інших 
держав надасть можливості взяти до уваги (залучити) сучасні світо-
ві тенденції й міжнародні стандарти у сфері кримінально-правової 
охорони прав та свобод людини і громадянина. Такий підхід має на-
дати можливості використати позитивне в досвіді інших держав, що 
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стосується проблем кримінальної відповідальності, й удосконалити 
чинне^національне кримінальне законодавство України та практику 
його застосування. 

7. Законотворча діяльність Верховної Ради України в галузі кри-
мінального законодавства протягом 10-ти років дії КК, наукові дослі-
дження в царині кримінального права, досвід практики застосування 
норм кримінального законодавства України та її науковий аналіз да-
ють достатньо підстав і приводів для певних подальших змін чин-
ного КК. З огляду на те, що в цей кодифікований акт внесено вже 
достатньо змін і доповнень (понад 300), і прогнозуючи зміни, які 
можуть мати місце у відносно близькому майбутньому, є підстави 
стверджувати про потребу в підготовці нової редакції чинного КК, 
яка, зберігаючи основні концептуальні положення останнього, вра-
хувала б у системному порядку новели, які до нього були внесені. 
Конференція звертається до Президії Національної академії право-
вих наук України з пропозицією ініціювати перед керівництвом дер-
жави створення комісії, куди мають увійти науковці і практикуючі 
юристи, які мали б за завдання підготувати проект тексту Кримі-
нального кодексу України в новій редакції. 

У галузі практики застосування Кримінального кодексу України 
конференція виходить з наступного. 
• кримінальна відповідальність особи можлива лише за вчинення нею 

суспільно небезпечного діяння, що містить обов'язкові об'єктивні й 
суб'єктивні ознаки складу злочину, передбаченого КК; 

• склад злочину, як специфічна правова конструкція, виконує 
надзвичайно важливі кримінально-правові функції в системі 
кримінальної відповідальності - фундаментальну, кваліфіка-
ційну, розмежувальну, гарантійну і процесуальну; 

• індивідуалізація кримінальної відповідальності й покарання 
повинна грунтуватися на принципі їх диференціації і завжди 
має здійснюватися шляхом обов'язкового врахування ступеня 
тяжкості вчиненого злочину, особи винного й обставин, що 
пом'якшують або обтяжують покарання. 

У галузі науково-дослідницької роботи 
• для з'ясування ефективності норм КК слід провадити дослі-

дження судової та іншої практики застосування криміналь-
но-правових норм, аналізувати статистичні дані стосовно ди-
наміки й поширення окремих видів злочинів. У зв'язку із цим 
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наукові дослідження (в тому числі й дослідницькі роботи) по-
винні ґрунтуватися на аналізі правозастосовної практики і сво-
їм обов'язковим ) призначенням мати її удосконалення; 

• вважати за необхідне суттєво вдосконалити координаційну ро-
боту з планування й обрання тематики наукових і дисертацій-
них робіт, що плануються виконуються у вищих юридичних 
навчальних закладах і науково-дослідних установах України. 
Координувати планування й затвердження тематики дисерта-
ційних робіт з правознавства з ВАК України; 

• вважати пріоритетними дослідження фундаментальних про-
блем вчення про злочин, кримінальну відповідальність, по-
карання, криміналізацію (декриміналізацію) й пеналізацію 
(депеналізацію) суспільно небезпечних діянь, кримінальну від-
повідальність за злочинні посягання на особу, її безпеку, життя, 
здоров'я, честь і гідність. З метою подальшої гуманізації кри-
мінального законодавства й обмеження засобів кримінально-
правового примусу (покарання) визнати актуальною розробку 
проблеми кримінальних («антигромадських») проступків, що 
надасть можливості обґрунтувати декриміналізацію певних 
груп суспільно небезпечних діянь, які на даний час належать до 
категорії злочинів невеликої тяжкості. Заслуговують подальшої 
розробки проблеми звільнення від кримінальної відповідаль-
ності, від покарання та його відбування, а також кримінальної 
відповідальності неповнолітніх; 

• визнати за доцільне поширення порівняльно-правових дослі-
джень, що дозволить використовувати позитивні досягнення 
зарубіжних держав у галузі науки кримінального права, пра-
вотворчості й правозастосуванні. Кожне наукове дослідження 
з кримінального права повинно включати в себе порівняльно-
правовий аналіз для можливого використання його в удоскона-
ленні чинного номінального законодавства України і практики 
його застосування. 

14 жовтня 2011 року, м. Харків 

Організатори конференції: Національний університет «Юри-
дична академія України імені Ярослава Мудрого» Інститут ви-
вчення проблем злочинності Національної академії правових наук 
України. 
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