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2. Поняття "шахрайство". Кримінальна відповідальність за шахрайство. 

Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види шахрайства. 

3. Поняття "крадіжка". Кримінальна відповідальність за крадіжку. 
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1. Загальна характеристика кримінальних  правопорушень проти 

власності. 

Кримінальні  правопорушення проти власності є однією з 

найпоширеніших і найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони 

посягають на одне з найцінніших соціальних благ – право власності. Захист 

права власності має особливе суспільне значення, оскільки економічна свобода 

власності є підґрунтям політичної, національної та релігійної свобод. Нормальне 

функціонування відносин власності забезпечує стабільність усієї економічної 

системи, підвищення рівня добробуту народу.  

Стаття 13 Конституції України проголошує рівність усіх суб’єктів права власності перед законом і 

забезпечення захисту їх прав державою. Відповідно до ст. 41 Основного Закону, ніхто не може бути 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
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протиправно позбавлений права власності; право власності є непорушним. Право власності, відповідно 

до статей 316–317 ЦК, є право власника на володіння, користування та розпорядження своїм майном за 

своєю волею, незалежно від волі інших осіб. На підставі статей 324–327 ЦК суб’єктами права власності 

є народ України, фізичні та юридичні особи, держава, територіальні громади. Одна з гарантій рівності 

захисту всіх форм власності – установлення кримінальної відповідальності за кримінальні  

правопорушення проти власності,  незалежно від того, на яку форму власності було вчинено посягання.  

У чинному КК України відповідальність за кримінальні  правопорушення проти 

власності закріплено в розділі VІ “Кримінальні  правопорушення проти 

власності” Особливої частини (статті 185–191). Передбачення в одному розділі 

Особливої частини КК відповідальності за всі посягання на власність, незалежно 

від її форми, забезпечує всім суб’єктам права власності однаковий кримінально-

правовий захист, як того вимагають Конституція України та закони України.   

Кримінальні  правопорушення проти власності – це суспільно небезпечні та 

протиправні діяння, що, порушують право власності, спричиняють майнову 

шкоду приватній особі, колективу чи державі й учиняються, зазвичай, із 

корисливих мотивів. 

Родовим і безпосереднім об’єктом цих кримінальних  правопорушень є 

врегульовані законом суспільні відносини власності, передусім, відносини щодо 

володіння, користування та розпорядження майном. Додатковими необхідними 

безпосередніми об’єктами кримінальних  правопорушень, які вчиняються з 

використанням насильства чи погрози його застосування (насильницький грабіж, 

розбій, вимагання, погроза знищення майна), можуть бути здоров’я, життя, 

психічна чи фізична недоторканність особи. При знищенні або пошкодженні 

майна додаткові факультативні безпосередні об’єкти – громадський порядок, 

громадська безпека, довкілля тощо. 

Важливе значення при кваліфікації кримінальних  правопорушень проти 

власності має предмет, до якого належать: чуже майно, яке має певну вартість і є 

чужим для винної особи (наприклад, речі (рухомі й нерухомі), грошові кошти, 

цінні метали, цінні папери тощо), а також право на майно та дії майнового 

характеру, електрична та теплова енергія (абз. 1 п. 2 ППВСУ “Про судову 

практику у справах про кримінальні  правопорушення проти власності”  від  6  

листопада 2009 р. № 10).  
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 Майно – це речі матеріального світу, яким притаманні специфічні ознаки 

фізичного, економічного та юридичного характеру (наприклад, грошові кошти, 

цінні папери, особисті речі, побутова техніка, предмети домашнього 

господарства, продуктивна робоча худоба тощо).  

Фізичні ознаки майна характеризуються тим, що вказані предмети та речі можна 

вилучити, привласнити, спожити, пошкодити, знищити тощо (людина як фізична особа не 

може бути предметом кримінальних  правопорушень проти власності, а тому її викрадення, а 

також інше незаконне заволодіння слід кваліфікувати за відповідними статтями розділів III 

або XX Особливої частини КК).  

Економічні ознаки полягають у тому, що майно повинно: а) мати мінову та споживчу 

вартість; б) бути відокремлене від природного середовища чи бути створене заново; в) бути 

здатним задовольняти потреби людини та суспільства.  

Юридичними ознаками майна є те, що воно має: а) бути чужим для винного; б) належати 

за правом власності іншому суб’єктові права власності; в) не належати до предметів 

кримінальних  правопорушень, відповідальність за які передбачена іншими розділами Особливої 

частини КК.   

Чужим визнається майно, що не перебуває у власності чи законному володінні 

винного.  

Слід зазначити, що саме вартість чужого майна як предмета кримінальних  

правопорушень проти власності є критерієм розмежування кримінально-караного 

викрадення чужого майна від дрібного викрадення такого майна. Останнє 

розглядається як адміністративне правопорушення (ст. 51 КУпАП), якщо 

здійснюється шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати. При 

цьому, з урахуванням положень Закону України “Про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 

щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна викрадення чужого 

майна” від 4 червня 2009 р., “викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо 

вартість такого майна на момент вчинення правопорушення  не  перевищує  0,2 

неоподатковуваного мінімуму доходів громадян” (ч. 3 ст. 51 КУпАП)(2). 

Зауважимо, що цей Закон було опубліковано 25 червня 2009 р. і саме з цієї дати 

він набрав чинності (тобто, з цього моменту дрібним викраденням – крадіжка, 

шахрайство, привласнення чи розтрата – є викрадення чужого майна, вартість 

якого не перевищує зазначеного вище розміру неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян). 

З об’єктивної сторони  правопорушення проти власності характеризуються, 

зазвичай, активними діями, що спричиняють матеріальну шкоду певній особі, 

http://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T7/T7_P1.html#_ftn2
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колективу чи державі. Бездіяльністю вирізняється такий злочин, як порушення 

обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК). 

Більшість кримінальних  правопорушень проти власності сконструйовано 

законодавцем переважно як матеріальні склади, тобто, при кваліфікації слід 

враховувати той факт, що обов’язковими ознаками їх об’єктивної сторони є 

суспільно небезпечне діяння, злочинний наслідок і причиновий зв’язок між 

діянням та наслідком. Склади деяких кримінальних  правопорушень – формальні 

(вимагання – ст. 189 КК; придбання, отримання, зберігання чи збут майна, 

одержаного злочинним шляхом – ст. 198 КК) або усічені (розбій – ст. 187 КК; 

погроза знищення майна – ст. 195 КК).  

Спосіб вчинення посягання є одним з основних критеріїв для кваліфікації 

вчиненого та відмежування різних форм викрадення майна й іншого 

протиправного заволодіння ним.  

Отож спосіб кримінальних  правопорушень проти власності може бути таким:  

1) таємний (ст. 185 КК);  

2) відкритий (ст. 186 КК);   

3) шляхом нападу (ст. 187 КК);  

4) шляхом самовільного використання електричної або теплової енергії без 

приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або умисне 

пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб (ст. 1881 КК);  

5) погроза заподіяння певної шкоди (ст. 189 КК);  

6) обман або зловживання довірою (ст. 190 КК);  

7) привласнення, розтрата чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання 

службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191 КК) тощо.   

Суб’єктом кримінальних  правопорушень, передбачених ст.ст. 185–187, 189, ч. 

2 ст. 194 КК, може бути фізична осудна особа, яка досягла 14-річного віку,  а 

кримінальних  правопорушень, передбачених статтями 188 - 1, 190, 192, 193, ч. 1 

ст. 194, 1941, ст.ст. 195, 196, 1971, 198 КК, – осудна особа, котра досягла 16-

річного віку.  

У злочинах, передбачених ст.ст. 191 і 197 КК, суб’єкт спеціальний. Це особа, 

якій майно було ввірено чи перебувало в її віданні (ч. 1 ст. 191 КК), службова 
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особа (ч. 2 ст. 191 КК), особа, котрій доручено зберігання чи охорона чужого 

майна  (ст. 197 КК). 

Суб’єктивна сторона кримінальних  правопорушень проти власності, 

переважно, характеризується умисною формою вини. Вчинення крадіжки (ст. 185 

КК), грабежу (ст. 186 КК), викрадення електричної або теплової енергії шляхом її 

самовільного використання (ст. 1881 КК), вимагання (ст. 189 КК), шахрайства (ст. 

190 КК), привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191 КК) супроводжується 

реалізацією прямого умислу та корисливого мотиву, а розбою (ст. 187 КК) – ще й 

метою заволодіння чужим майном. Корисливий мотив при вчиненні 

кримінальних  правопорушень проти власності полягає в прагненні винного 

протиправно використати чуже майно на свою  чи іншої особи користь або 

отримати майнову вигоду без обернення чужого майна на свою користь.  

Два кримінальні  правопорушення – необережне знищення або пошкодження 

майна (ст. 196 КК) і порушення обов’язків щодо охорони майна (ст. 197 КК) – із 

суб’єктивної сторони характеризуються необережною формою вини. Суб’єктивна 

сторона складу умисного знищення чи пошкодження майна, що спричинило 

загибель людей або інші тяжкі наслідки, може характеризуватися складною 

(змішаною) формою вини.    

До кваліфікованих та особливо кваліфікованих видів більшості кримінальних  

правопорушень проти власності закон відносить вчинення таких діянь:  

1) повторно;  

2) за попередньою змовою групою осіб;  

3) організованою групою; 

4) із заподіянням значної шкоди потерпілому; 

5) у великих розмірах;  

6) в особливо великих розмірах.  

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 185 КК повторним у ст.ст. 185, 186 та 

189–191 КК визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із 

кримінальних  правопорушень, передбачених цими статтями або ст.ст. 187, 262 

КК. За змістом ч. 2 ст. 187 КК розбій вважається повторним, якщо його вчинено 
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особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм. Відповідно до ч. 2 ст. 1881 

КК викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного 

використання слід кваліфікувати за ознакою повторного вчинення лише тоді, 

коли воно було вчинене після такого самого кримінального  правопорушення. 

2. Поняття "шахрайство". Кримінальна відповідальність за 

шахрайство. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види 

шахрайства. 

 Шахрайство (ст. 190 КК) – це заволодіння чужим майном або придбання 

права на майно  шляхом обману чи зловживання довірою.  

Сутність цього кримінального  правопорушення у тому, що через шахрайські 

дії потерпілий (власник, володілець, особа, у віданні чи під охороною якої 

перебуває майно) передає своє майно чи право на майно винному, вважаючи, що 

останній уповноважений володіти, користуватися або розпоряджатися ними. При 

цьому шахрай через обман чи зловживання довірою спонукає потерпілого, 

викликає в нього впевненість про вигідність або обов’язковість передачі йому 

майна чи уступки права на нього. Введений в оману, потерпілий сам добровільно 

передає винному майно чи право на майно. 

Предметом шахрайства є чуже майно або право на майно.  

Об’єктивна сторона шахрайства (ч. 1 ст. 190 КК) обов’язково включає такі 

ознаки: 

1) дію (обманне або через зловживання довірою, незаконне, безоплатне, поза 

волею власника вилучення чужого майна або права на майно);  

2) наслідок, який полягає в заволодінні чужим майном або правом на майно;  

3) причиновий зв’язок між дією та наслідком;  

4) спосіб учинення кримінального  правопорушення, що характеризується 

обманом чи зловживання довірою.  

У ч. 1 ст. 190 КК зазначено про два способи вчинення шахрайства:  

1) обман (пасивний, активний) - повідомлення потерпілому неправдивих 

відомостей або приховування певних обставин (За формою обман: усний, 

письмовий, в діях); 
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2) зловживання довірою - недобросовісне використання довіри потерпілого. 

При шахрайстві дані способи застосовуються винною особою з метою 

викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов’язковості передачі їй 

майна або права на нього. 

Обов’язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна 

чи права на нього. 

Слід мати на увазі, що коли потерпіла особа через вік, фізичні чи психічні вади 

або інші обставини не могла правильно оцінювати і розуміти зміст, характер і 

значення своїх дій або керувати ними, передачу нею майна чи права на нього не 

можна вважати добровільною. 

Якщо особа заволодіває чужим майном, свідомо скориставшись чужою 

помилкою, виникненню якої вона не сприяла, та за відсутності змови з особою, 

яка ввела потерпілого в оману, вчинене не може розглядатись як шахрайство. За 

певних обставин (наприклад, коли майно має особливу історичну, наукову, 

художню чи культурну цінність) такі дії можуть бути кваліфіковані за ст. 193 КК.  

Якщо обман або зловживання довірою були лише способом отримання доступу 

до майна, а саме вилучення майна відбувалося таємно чи відкрито, то склад 

шахрайства відсутній. Такі дії слід кваліфікувати відповідно як крадіжку, грабіж 

або розбій.  

Істотними ознаками шахрайства є те, що:  

1) особа, яка передає винному майно чи право на майно, не усвідомлює факту 

обману чи зловживання довірою;  

2) особа, яка передає винному майно чи право на майно, помиляючись, вважає, 

що отримання – передача майна чи права на майно є правомірними, а тому 

добровільно передає їх винному назавжди;  

3) разом з передачею майна чи права на майно винному передаються і всі 

повноваження власника.  

Злочин є закінченим з моменту фактичного одержання винним чужого 

майна чи права на нього (матеріальний склад). 

Суб'єкт — осудна особа 16 років 
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Суб'єктивна сторона — характеризується прямим умислом з корисливим 

мотивом. 

Особливості суб'єктивної сторони є те, що винний усвідомлює уявну 

добровільну потерпілому щодо передачі йому майна чи права на майно і бажає 

скористатися цим для одержання чужого майна чи права. 

Кваліфікаційними складовими шахрайства є ч.2, 3, 4 статті 190 КК. 

3. Поняття "крадіжка". Кримінальна відповідальність за 

крадіжку. Кваліфіковані та особливо кваліфіковані види крадіжки. 

Крадіжка (ст. 185 КК) – це таємне викрадення чужого майна. 

 Предметом цього кримінального  правопорушення є чуже майно. 

Об’єктивна сторона крадіжки (ч. 1 ст. 185 КК) обов’язково включає такі 

ознаки: 

1) дію (таємне, незаконне, безоплатне, поза волею власника вилучення чужого 

майна);  

2) наслідок, який полягає в заволодінні чужим майном;  

3) причиновий зв’язок між дією та наслідком;  

4) спосіб учинення кримінального  правопорушення, що характеризується 

таємністю.  

Викрадення вважається таємним, якщо воно здійснюється:  

1) за відсутності власника чи іншої особи;  

2) у присутності власника або іншої особи, але непомітно для них;  

3) у присутності власника чи іншої особи, але винний не усвідомлював цього 

моменту та вважав, що діє таємно від інших осіб (наприклад, дії винного фіксує 

камера спостереження в супермаркеті, а на екрані телевізора охоронець бачить 

їх);  

4) у присутності власника або іншої особи, що через свій фізіологічний або 

психічний стан (сон, сп’яніння, малолітство, психічне захворювання тощо) чи 

інші обставини не усвідомлюють факту протиправного вилучення майна та не 

можуть дати йому належної оцінки;  

5) у присутності інших осіб, на потурання яких він розраховує з певних підстав 

(родинні зв’язки, дружні стосунки, співучасть у вчиненні кримінального  
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правопорушення тощо), однак вчинюване за таких обставин викрадення перестає 

бути таємним, якщо такі особи дали підстави винному засумніватися щодо їх 

“мовчання” про його дії;  

6) особою, що не була наділена певною правомочністю щодо викраденого 

майна, а за родом діяльності тільки мала доступ до цього майна (комбайнер, 

сторож, стрілець воєнізованої охорони та ін.). 

Отже, крадіжка – це передусім викрадення, здійснюючи яке, винна особа 

вважає, що робить це непомітно для потерпілого чи інших осіб. 

Саме способом вчинення кримінального  правопорушення (таємність) крадіжка 

передусім відрізняється від грабежу (відкритого викрадення чужого майна). 

Крадіжка є кримінальним  правопорушенням із матеріальним складом. 

Крадіжка вважається закінченою з моменту, коли винна особа вилучила майно і 

мала реальну можливість розпоряджатися чи користуватися ним (наприклад, 

сховати, передати іншим особам, вжити за призначенням тощо). Якщо особа, 

котра протиправно заволоділа майном, такої реальної можливості не мала, її дії 

слід розглядати залежно від обставин справи як закінчений чи незакінчений замах 

на вчинення відповідного кримінального  правопорушення. Закінченим замахом 

на крадіжку є дії особи, яка викрала майно, але одразу була викрита. Разом з тим 

крадіжка буде закінченою тоді, коли винна особа вилучила майно, але була 

викрита і у зв’язку з цим позбавилася цього майна (наприклад, викинула 

викрадений предмет). 

Суб’єкт цього кримінального  правопорушення – фізична осудна особа, котра 

досягла 14-річного віку. 

Суб’єктивна сторона крадіжки характеризується прямим умислом і 

корисливим мотивом.  

Кваліфікуючими ознаками кримінального  правопорушення (ч. 2 ст. 185 КК) є 

вчинення його:   

1) повторно (див. п. 1 примітки до ст. 185) - у статтях 185, 186 та  189-191  

повторним визнається злочин,  вчинений особою,  яка раніше вчинила будь-який  

із  кримінальних  правопорушень,  передбачених  цими  статтями або статтями 

187,  262 КК; 
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2) за попередньою змовою групою осіб (див. ст. 28 КК).  

Особливо кваліфікуючими ознаками кримінального  правопорушення є 

вчинення його:  

1) із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище;  

2) завдання кримінальним  правопорушенням значної шкоди потерпілому (ч. 3 

ст. 185 КК) див. п. 2 примітки до ст. 185- у статтях 185,  186, 189 та 190 цього 

Кодексу значна шкода визнається  із  врахуванням матеріального становища 

потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот  

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

3) у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК)  див. п. 3 примітки до ст. 185 - у  статтях  

185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається  злочин,  що  вчинений  

однією особою чи групою осіб на суму,   яка   в   двісті   п'ятдесят   і  більше  разів  

перевищує неоподатковуваний  мінімум  доходів  громадян  на  момент вчинення 

кримінального  правопорушення;  

4) в особливо великих розмірах  див. п. 4 примітки до ст. 185 -  у статтях 185-

187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих  розмірах  визнається 

злочин, що вчинений однією особою чи групою  осіб  на  суму,  яка  в  шістсот  і 

більше разів перевищує неоподатковуваний  мінімум  доходів (573,50 грн. на 2014 

р.)  громадян  на  момент вчинення кримінального  правопорушення;  

5) організованою групою (ч. 5 ст. 185 КК).  


