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Тема дисципліни:  Стадії вчинення кримінального правопорушення   

План 

1. Поняття і  види стадій кримінального правопорушення. 

2.  Аналіз окремих видів стадій вчинення кримінального правопорушення: 

a) готування до кримінального правопорушення; 

b) замах на кримінальне правопорушення; 

c) закінчене кримінальне правопорушення. 

3. Кримінальна відповідальність за незакінчене кримінальне правопорушення (за 

готування до кримінального правопорушення і за замах на кримінальне 

правопорушення) 

4. Стадії вчинення кримінального правопорушення, на яких можлива добровільна 

відмова від кримінального правопорушення 
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Рекомендовані реферати 

1.   Критерії, які виокремлюють стадії вчинення кримінального правопорушення. 

2.   Стадії вчинення кримінального правопорушення  в зарубіжних країнах. 

3.  Кримінально-правовий інститут стадії вчинення кримінального 

правопорушення. 

 

 

Дослідницька робота 

1. Види стадій вчинення кримінального правопорушення за кримінальним правом 

України та республіки Польща. 
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2. Відповідальність за замах на кримінальне правопорушення за кримінальним 

правом України. 

 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке стадії вчинення кримінального правопорушення? 

2. Що таке готування до кримінального правопорушення? 

3. Що таке замах на кримінальне правопорушення? 

4. Для якого виду вини характерне готування до кримінального 

правопорушення? 

5. Готування до якого кримінального правопорушення не тягне за собою 

кримінальної відповідальності? 

6. З якою формою вини вчиняється замах на кримінальне 

правопорушення? 

7. Які є види замаху? 

8. З яких причин замах на кримінальне правопорушення не доводиться до 

кінця? 

9. Що таке добровільна відмова від доведення кримінального 

правопорушення до кінця? 

10. Коли замах вважається незакінченим? 
Методичні рекомендації 

Перше питання. Студенти повинні визначити, що стадії вчинення кримінального 

правопорушення - це певні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем 

реалізації умислу, тобто характером діяння (дії або бездіяльності) і моментом його притінення. 

У зв'язку з тим, що злочином є тільки суспільне небезпечне протиправне і винне діяння (дія або 

бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину (ч.І ст.11), кожна стадія вчинення злочину повинна являти 

собою саме таке діяння. Тому не є стадіями вчинення злочину той або інший стан свідомості особи, її 

думки, прояв намірів, їх формування і виявлення. Це ще не діяння, у якому об'єктивується умисел. 

Тільки суспільне небезпечні діяння можуть бути заборонені кримінальним законом під загрозою 

покарання, тільки вони можуть розглядатися як стадії вчинення злочину. 

Стадії вчинення злочину є видами цілеспрямованої діяльності, етапами реалізації злочинного 

умислу, досягнення певної мети і тому можуть міститися тільки в злочинах, вчинених з прямим 

умислом. 

Ступінь реалізації умислу відбивається в різних діяннях, які характеризують кожну стадію з 

об'єктивно існуючими між ними достатньо чіткими межами. Чим більшою мірою реалізований умисел, 

тим більшою мірою здійснюється злочин, тим більшої шкоди може завдати чи завдає винний. Так, 

ступінь реалізації умислу вбивці, який прицільно навів зброю на потерпілого (незакінчений замах на 

вбивство), значно більший за той, коли він лише придбав зброю для вбивства (готування до злочину).  

Стадії вчинення злочину різняться між собою і моментом закінчення злочинного діяння. Воно 

може бути закінчене винним, але його вчинення може і не здійснитися, а, отже припинитися на 

попередніх етапах (готуванні або безпосередньому вчиненні злочину). 

Види стадій вчинення кримінального правопорушення 

КК визнає злочинними і караними три стадії вчинення злочину: 

 готування до злочину; 

 замах на злочин, що разом з готуванням до злочину становлять незакінчений злочин; 

 закінчений злочин. 

Ознаки готування до злочину і замаху на злочин передбачені відповідно у ст.14 і ст.15, а 

закінчених злочинів - у диспозиціях статей Особливої частини КК. Якщо злочин закінчений, то він 



поглинає всі стадії його вчинення, вони не мають самостійного значення і не впливають на його 

кваліфікацію. 

 

Друге  питання.  Доцільно пригадати, що частина 1 ст. 14 передбачає, що готуванням до 

злочину є підшукування або пристосування засобів знарядь, підшукування співучасників або змова на 

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

При готуванні до злочину дії винного ще безпосередньо не спрямовані на об'єкт і не ставлять 

його в безпосередню небезпеку. Суб'єкт ще не виконує того діяння, яке є необхідною ознакою 

об'єктивної сторони складу злочину. З об'єктивної сторони готування до злочину може проявлятися в 

різних діях, але спільним для них є те, що всі вони полягають лише у створенні умов для вчинення 

злочину, який, однак, не доводиться до кінця з причин, які не залежать від волі винного (наприклад, 

винного затримали органи влади). 

З суб'єктивної сторони готування до злочину можливе лише з прямим умислом, тобто особа 

усвідомлює, що створює умови для вчинення певного злочину і хоче створити такі умови. При цьому 

винний має умисел не обмежуватися лише готуванням до злочину. а вчинити такі дії, які призведуть 

до закінчення злочину. 

Види готування до кримінального правопорушення 

Відповідно до ч. 1 ст. 14 готування до злочину проявляється: 

 у підшукуванні засобів чи знарядь для вчинення злочину; 

 пристосуванні засобів чи знарядь для вчинення злочину; 

 підшукуванні співучасників; 

 змові на вчинення злочину; 

 усуненні перешкод; 

 іншому умисному створенні умов для вчинення злочину. 

Замах на кримінальне правопорушення  

Відповідно до ст. 15 замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або 

бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною 

статтею Особливої частини Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що 

не залежали від и волі. 

Об'єктивними ознаками замаху є: 

 вчинення діяння, безпосередньо спрямованого на вчинення злочину; 

 недоведення злочину до кінця; 

 причини недоведення злочину до кінця не залежать від волі винного. 

Під діянням, безпосередньо спрямованим на вчинення злочину. слід розуміти таке діяння, що 

безпосередньо посягає на об'єкт, що знаходиться під охороною кримінального закону, створює 

безпосередню небезпеку заподіяння йому шкоди. Тут вже починається виконання об'єктивної сторони 

злочину, і, частіше за все, вчиняються діяння, передбачені диспозицією певної статті Особливої 

частини КК (наприклад, проникнення в житло з метою викрадення майна, спроба запустити двигун з 

метою заволодіння автомобілем тощо). 

Недоведення злочину до кінця вказує на незавершеність його об'єктивної сторони. Вона не 

отримує свого повного розвитку тобто повною мірою не здійснена. Особа або не виконує всіх дій, що 

утворюють об'єктивну сторону (наприклад, вбивця не встиг завдати удару потерпілому або натиснути 

на курок), або не настають наслідки. зазначені у відповідній статті КК (наприклад, смерть потерпілого 

не настала через те, що вбивця промахнувся або завдав лише незначного поранення). 

Замах на злочин - це невдала спроба посягання на об'єкт, діяння винного не спричиняє йому 

шкоди, злочин не доводиться до кінця з причин, які не залежать від волі винного, переривається, не 

завершується всупереч бажанню особи довести його до кінця. 

Закінченим кримінальним правопорушенням визнається діяння, яке містить всі ознаки 

складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК (ч.І ст.13). 

У закінченому злочині існує єдність об'єктивної і суб'єктивної сторін. Тут винний повною 

мірою реалізував умисел, завершив діяння, виконав усі дії, що утворюють об'єктивну сторону складу 

злочину, заподіяв шкоду об'єкту. 



 Момент закінчення злочинів із матеріальним, формальним та усіченим складом. Момент 

закінчення злочину є різним залежно від конструкції складу злочину, описання ознак злочинного 

діяння в законі. Законодавець використовує три види конструкції складів злочину. У зв'язку з цим 

розрізняють злочини з матеріальним, формальним та усіченим складами. 

Кримінальне правопорушення із матеріальним складом вважається закінченим з того 

моменту, коли настав вказаний у диспозиції статті Особливої частини КК суспільне небезпечний 

наслідок. Так, крадіжка, грабіж, знищення або пошкодження майна є закінченими з моменту 

заподіяння майнової (матеріальної) шкоди власності (статті 185, 186, 194), вбивство - з моменту 

позбавлення життя іншої людини (статті 115-119), а тілесні ушкодження - з моменту завдання різної 

тяжкості шкоди здоров'ю людини (статті 121-125 і ст.128). 

Якщо в злочинах з матеріальними складами не настали зазначені в диспозиції статті КК 

суспільне небезпечні наслідки, то може йтися тільки про незакінчений злочин (готування до злочину 

або замах на нього). 

Кримінальне правопорушення із формальним складом вважається закінченим з моменту 

вчинення самого діяння незалежно від настання суспільне небезпечних наслідків. Так, розголошення 

державної таємниці (ч.І ст. 328) вважається закінченим з моменту розголошення відомостей, що є 

державною таємницею. 

Кримінальне правопорушення з усіченим складом - це різновид злочинів із формальним 

складом, тому вони є також закінченими з моменту вчинення самого діяння. Особливість їх полягає в 

тому, що момент закінчення злочину переноситься законодавцем на попередню стадію, тобто на 

стадію готування до злочину або замах на злочин. По суті, в усічених складах законодавець передбачає 

в Особливій частині КК відповідальність за замах на злочин, а іноді і за готування до злочину як за 

окремі самостійні закінчені злочини. До такої конструкції законодавець вдається щодо 

найнебезпечніших діянь з метою посилення боротьби з ними на ранніх стадіях. Так. бандитизм (ст. 

257) є закінченим злочином з моменту організації озброєної банди з метою нападу на підприємства, 

установи, організації або на окремих осіб; 

розбій (ст. 187) - з моменту нападу з метою заволодіння чужим майном: вимагання (ст. 189) - з 

моменту, коли поставлена вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення яких-небудь 

інших дій майнового характеру. Створення усічених складів дає можливість запобігти пом'якшенню 

покарання за вчинене готування до злочину або замах на злочин і розглядати стадії готування або 

замаху на злочин як закінчений злочин. 

При вчиненні злочинів з усіченим складом особа, як правило, не зупиняється на стадії юридичне 

закінченого злочину, не припиняє його, а виконує подальші діяння, що охоплюються цим же складом 

злочину та спрямовані на той же об'єкт, і завдає йому шкоди. Розбіжність між юридичним і фактичним 

закінченням злочину має значення при вирішенні ряду питань, зокрема питання про можливість 

співучасті аж до закінчення фактичного посягання на об'єкт, що перебуває під охороною закону, і т. 

ін. Наприклад, бандитизм (ст. 257) є закінченим з моменту організації озброєної банди, посібництво ж 

бандитизму може бути здійснено не тільки в процесі створення банди, але й при вчиненні окремого 

бандитського нападу. 

 

Щодо третього питання, то  студентам варто пригадати, що поняття злочину охоплює не 

тільки закінчений злочин, але й готування до нього і замах на нього як суспільне небезпечні діяння. 

Однак готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності (ч. 2 

ст. 14). Закон, як відомо, виключає відповідальність і за закінчений злочин, який хоча формально і 

містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність (ч. 

2 ст. 11) не становить суспільної небезпеки. Тим більше, не є злочином замах, що не становить 

суспільної небезпеки (наприклад, замах на знищення або ушкодження майна, що не має цінності).  

Стаття 2 встановлює, що єдиною підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою 

суспільне небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Кодексом. Така ж підстава 

кримінальної відповідальності існує і за готування до злочину й замах на з л о -ч и н. Інакше кажучи, 

підставою відповідальності за готування до злочину і за замах на злочин може бути лише встановлення 



в діянні особи складу злочину. При готуванні до злочину і замаху на злочин має місце склад 

незакінченого злочину відповідно - склад готування до злочину або склад замаху на злочин. 

Відповідно до ст. 16 кримінальна відповідальність за готування до злочину і за замах на злочин 

настає за ст. 14 або ст. 15 і за тією статтею Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за 

закінчений злочин, до якого суб'єкт готувався або на який вчинив замах. Наприклад, готування до 

умисного вбивства кваліфікується за ст. 14 і ч. 1 ст. 115, а замах на вбивство - за ст. 15 і ч. 1 ст. 115. 

Практика вважає, що, коли обман покупців вчинений у незначних розмірах, але матеріалами справи 

встановлено, що умисел винного був спрямований на обман покупців у значних розмірах і не був 

здійснений з обставин, що не залежали від нього, вчинене слід кваліфікувати як замах на обман 

покупців у значних розмірах, тобто за ст. 15 і ч. 1 ст. 225. 

 

 

 Четверте  питання. Студенти повинні визначити, що добровільна відмова від злочину 

можлива тільки в незакінченому злочині, лише до моменту закінчення злочину, бо тільки в цьому 

випадку особа може ліквідувати (припинити) створену нею небезпеку заподіяння шкоди об'єкту, який 

охороняється кримінальним законом. Добровільна відмова виключається на стадії закінченого 

злочину, оскільки є всі елементи складу злочину і відмовитися від завершеного посягання вже 

неможливо, воно незворотне. 

Таким чином, поняття закінченого злочину і добровільної відмови від злочину є 

взаємовиключними. Так, добровільна відмова від одержання хабара може мати місце тільки до його 

прийняття. Тому наступне повернення хабара незалежно від мотивів не звільняє службову особу від 

кримінальної відповідальності за цей злочин. 

На стадії готування до злочину добровільна відмова можлива у всіх випадках, причому у формі 

простої (чистої) бездіяльності. Утримання від подальших дій з створення умов для вчинення злочину 

усуває небезпеку для об'єкта, який охороняється кримінальним законом і виключає можливість 

вчинення злочину. При цьому можуть бути зроблені і якісь дії в ліквідації створених умов для 

вчинення злочину. Проте вони не обов'язкові і не мають значення для встановлення добровільної 

відмови (наприклад, особа знищує придбану зброю, або пристосований засіб, або знаряддя злочину). 

На стадії незакінченого замаху на злочин добровільна відмова, як і при готуванні до злочину, 

можлива завжди. Тут також достатньо утримання від подальших дій, які були безпосередньо 

спрямовані на вчинення злочину. 

На стадії закінченого замаху на злочин добровільна відмова можлива лише в тих випадках, коли 

між здійсненим діянням і ймовірним настанням суспільне небезпечних наслідків є певний проміжок 

часу, у ході якого особа контролює розвиток причинного зв'язку, може втрутитись і перешкодити 

настанню суспільне небезпечного наслідку. Наприклад, особа штовхнула потерпілого у водоймище з 

метою позбавлення його життя, а потім врятувала його; суб'єкт залишив ввімкнену електроплиту з 

метою зробити пожежу, а коли пожежа виникла, загасив вогонь. Добровільна відмова в цих випадках 

можлива лише завдяки активним діям. 

Якщо зазначеного проміжку часу між діянням і наслідком немає або розвиток причинного 

зв'язку вже закінчився, добровільна відмова на стадії закінченого замаху неможлива; тут може мати 

місце лише відмова від поновлення (повторення) спроби вчинити злочин. Наприклад, суб'єкт, бажаючи 

вбити, зробив постріл у потерпілого, але не влучив. Тут від замаху на вбивство вже відмовитися не 

можна; можлива лише відмова від повторного замаху на життя потерпілого. 
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