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Тема уроку: Злочин і покарання. Поняття кримінального права. Злочин та інші 

правопорушення. 

Мета: ознайомлення учнів із основними поняттями злочину та покарання. 

1. Поняття кримінального закону, його ознаки, значення та завдання. 

Кримінальний закон – це сукупність систематизованих та окремих законодавчих актів, 

які приймаються Верховною Радою України або всеукраїнським референдумом, мають вищу 

юридичну силу, містять кримінально-правові норми, які визначають загальні положення, підстави 

і межі кримінальної відповідальності, види злочинних діянь і передбачених за них покарань, 

підстави призначення покарання, звільнення від покарання чи відповідальності, а також це – 

сукупність положень міжнародних договорів, імплементованих у кримінальне законодавство 

України як його невід ємна частина. 

Поняття кримінального закону: 
Значення кримінального закону як системи законодавчих актів кримінально-правового 

характеру визначається кількома аспектами. 

1. Кримінальний закон є одним з важливих засобів охорони життя, здоров я, честі, 

гідності, недоторканості і безпеки людини як найвищої соціальної цінності, суспільного ладу 

України, її політичної та економічної систем, власності й усього правопорядку від злочинних 

посягань, засобом боротьби з ними. 

2. Лише кримінальний закон містить кримінально-правові норми, які визначають загальні 

положення кримінального права, злочинність та караність діянь, види цих діянь та покарань за їх 

вчинення, підстави, обсяг та межі кримінальної відповідальності, підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності чи покарання. 

3. Кримінальний закон є певним засобом виховного та превентивного впливу на осіб, 

засуджених за вчинення злочину, а також на інших громадян. 

2. Структура і завдання Кримінального Кодексу. 

Завдання Кримінального кодексу 

(ч. 1 ст. 1 ККУ) 

1. Правове забезпечення охорони від злочинних посягань: 

- прав і свобод людини і громадянина; 

- власності; 

- громадського порядку і громадської безпеки; 

- довкілля; 

- конституційного устрою України. 

2. Забезпечення миру і безпеки людства. 

3. Запобігання злочинам. 

Завдання кримінального законодавства і права реалізуються через державну політику 

боротьби зі злочинністю. 

 

Склад злочину – сукупність встановлених кримінальним законом, об єктивних і суб 

єктивних ознак (елементів), що характеризують суспільно небезпечне діяння як конкретний 

злочин. 

1. Об єктивні ознаки: 



а) об єкт – ті суспільні відносини, на які спрямоване злочинне посягання, яким воно завдає 

або може завдати шкоду; 

б) об єктивна сторона – сукупність ознак, які характеризують зовнішній прояв суспільно-

небезпечного діяння. 

2. Суб єктивна сторона: 

а) суб єкт – особа, яка вчиняє злочин і наділена відповідними ознаками; 

б) суб єктивна сторона – сукупність ознак, які характеризують внутрішній прояв 

суспільно – небезпечного діяння. 

Значення складу злочину: 

1. Визначається криміналізація суспільно небезпечних діянь на законодавчому рівні; 

2. Підстава кримінальної відповідальності; 

3. Кваліфікація злочину і розмежування суміжних злочинів. 

Ознаки (елементи) складу злочину (сукупність всіх чотирьох ознак (елементів) утворює 

склад злочину. При відсутності хоча б одного з елементів не буде і складу злочину, відповідно 

особа не буде притягнута до кримінальної відповідальності). 

2. Види складів злочинів. 

Види складів злочинів 

1. За ступенем тяжкості: 

- простий (основний) – юридичний склад, що фіксує різновид злочину певного виду без 

пом якушючих і без обтяжуючих обставин; 

- кваліфікований – юридичний склад, що фіксує різновид злочину певного виду з 

обтяжуючими обставинами; 

- особливо кваліфікований – юридичний склад, що фіксує різновид злочину певного виду з 

обтяжуючими обставинами; 

- привелійований – юридичний склад, що фіксує різновид злочину певного виду з 

обставинами, які значною мірою знижують суспільну небезпечність і караність даного виду 

злочину; 

2. За конструкцією об єктивної сторони: 

- матеріальний – склад, який передбачає наслідки як обов язковий елемент його об 

єктивної сторони; 

- формальний – склад, який не передбачає наслідки як обов язковий елемент об єктивної 

сторони; 

- усічений – склад, в якому момент закінчення злочину пов язується з вчиненням діяння, 

що за своїм загальним кримінально-правовим змістом є попередньо злочинною діяльністю; 

3. За способом описання складів у законі: 

- простий - склад, специфічна частина описання єдиного за своїм змістом діяння, що 

вчиняється в межах однієї і тої самої форми вини; 

- складний – склад, специфічна частина якого містить описання одного ускладеного чи 

кількох різних за змістом альтернативних діянь, що вчинятися з різними формами вини, різними 

способами або призводити до кількох наслідків. 

Конструкції складів злочинів: 

Конструкції: 

1. З матеріальним складом: 

Об єктивна сторона складу злочину, містить всі обов язкові ознаки, тобто не тільки 

суспільно небезпечне діяння, але і небезпечні наслідки, що настали в результаті цього діяння: 

- суспільно небезпечне діяння; 

- причинно-наслідковий зв язок; 

- сутність суспільної небезпеки; 

2. З формальним складом: 

Об єктивна сторона злочину містить в якості обов язкової ознаки тільки суспільно 

небезпечне діяння, яке зазначене в диспозиції: 

- суспільно небезпечне діяння; 



- закінчено у момент вчинення діяння. 

3. З усіченим складом: 

Момент закінчення злочину починається на більш ранній стадії вчинення злочину: 

- суспільно небезпечне діяння; 

- закінчено на стадії замаху. 

3. Кваліфікація злочинів, її ознаки, значення та загальний механізм. 

Кваліфікація злочину – це кримінально-правова оцінка вчиненого злочину на підставі 

виявлення тотожності його ознак ознаками конкретного складу злочину і юридичне закріплення 

точної відповідності (або невідповідності) між ознаками вчиненого діяння й ознаками складу 

злочину, передбаченого кримінально-правовою нормою. 

Ознаки кваліфікації: 

Кваліфікація: 

- є правовим обґрунтуванням притягнення особи до кримінальної відповідальності, 

застосовування заходів процесуального примусу, пред явлення обвинувачення, віддання до суду, 

призначення покарання, виконання покарання або звільнення особи від кримінальної 

відповідальності і покарання; 

- правильне і повне встановлення фактичних обставин вчиненого злочину; 

- є кримінально-правовою оцінкою фактичних обставин; 

- це співвідношення кримінально-правової норми з обставинами вчиненого діяння 

(співставлення фактичних даних з кримінально-правовою нормою по всіх елементах складу 

злочину). 

Значення кваліфікації злочину: 

- забезпечує суворе дотримання законності; 

- обумовлює процесуальний порядок розслідування кримінальної справи; 

- гарантує права і законні інтереси винного; 

- є однією з гарантій здійснення правосуддя у точній відповідності до закону; 

- тягне певні правові наслідки, зокрема, впливає на вирішення питання про тяжкість 

покарання, про звільнення від кримінальної відповідальності та покарання; 

- сприяє точному відображенню стану, структури і динаміки злочинності; 

- виражає юридичну і соціально-політичну оцінку вчиненого суспільно небезпечного 

діяння, забезпечуючи індивідуалізацію кримінальної відповідальності та покарання. 

 

ЗАВДАННЯ: 

1. Ознайомитися з викладеним матеріалом. 

2. Зробити стислий конспект. 

3. Підготувати реферат на тему: «Правопорушення. 

4. Надсилати на електронну скриньку sveta101989@gmail.com 

 


