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Семінарське заняття 15 ВИВІРИЛА 

Тема дисципліни: Кримінальні правопорушення  проти громадської безпеки 

Тема семінару: Окремі правопорушення проти громадської безпеки: 

створення кримінальне   злочинної  організації; бандитизм; 

терористичний акт та його фінансування 

План 

1. Поняття громадської безпеки. Загальна характеристика кримінальних 

правопорушень проти громадської безпеки.  

2. Відповідальність за кримінальне   правопорушення передбачене ст. 257 

ККУ «Бандитизм». 

3. Терористичний  акт як кримінальне правопорушення: 

3.1. Терористичний акт 

3.2.  Втягнення у вчинення терористичного акту 

3.3.  Публічні заклики до вчинення терористичного акту 

3.4.  Створення терористичної групи чи терористичної організації 

3.5.  Сприяння вчиненню терористичного акту 

3.6.  Фінансування тероризму 

4. Створення кримінальне   злочинної  організації 
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Ключові поняття: громадська безпека, бандитизм, терористичний акт, 

терористична група, терористична організація,  злочинна організація. 

Рекомендовані реферати 

1. Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони. 

2. Кримінальні правопорушення  проти громадської безпеки: особливості 

кваліфікації. 

3. Умови, що сприяють вчинення кримінальних  правопорушень проти 

громадської безпеки. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. Що таке громадська безпека? 

2. Назвіть загальну характеристику кримінальних правопорушень проти 

громадської безпеки.  

3. Що таке бандитизм і яка відповідальність передбачена за його вчинення? 

4. Що таке терористичний акт? 

5. Яка відповідальність настає за втягнення у вчинення терористичного акту? 

6. Охарактеризуйте публічні заклики до вчинення терористичного акту. 

7. Що розуміється під створенням терористичної групи чи терористичної 

організації? 

8. Що розуміється під сприянням вчиненню терористичного акту? 

9. Що таке фінансування тероризму? 

10. Охарактеризуйте створення   злочинної  організації. 

 

Дослідницька робота:  

1. Кримінологічна характеристика кримінальних  правопорушень    проти 

громадської безпеки. 

2. Бандитизм та його відмінність від  кримінальних  правопорушень проти 

власності, скоєних організованою кримінальне   правопорушенняною групою. 

3. Спеціальні види співучасті у тероризмі за кримінальним законодавством 

України. 
 

Методичні рекомендації 

Перше питання. Студенти повинні визначити, що  під   кримінальними  

правопорушеннями проти громадської безпеки у кримінально-правовій 

літературі розуміють суспільно-небезпечні, передбачені КК винні діяння (дія або 

бездіяльність), вчинені суб’єктами кримінального   правопорушення, що 

порушують громадську (загальну) безпеку і створюють загальну небезпеку 

(умови) загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіюють такі 

наслідки.  

Родовим об’єктом цих кримінальних  правопорушень є громадська безпека – 

це безпека від джерел підвищеної небезпеки, а саме: злочинних організацій, 
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терористичних груп та інших  злочинних об’єднань, зброї, предметів, що 

становлять підвищену небезпеку для оточення, вогню тощо  

На кваліфікацію кримінальних  правопорушень проти громадської безпеки 

впливає предмет. Наприклад, вогнепальна та холодна зброя, боєприпаси, 

вибухові речовини, вибухові пристрої, радіоактивні, хімічні, біологічні та 

вибухонебезпечні матеріали, відходи та вторинна сировина, легкозаймисті 

речовини й інші предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

При кваліфікації слід враховувати ознаки об’єктивної сторони складів 

кримінальних  правопорушень проти громадської безпеки. Більшість з них 

характеризуються проявом суспільно небезпечного діяння (формальні склади). 

Деякі кримінальні   правопорушення проти громадської безпеки належать до 

таких, що мають усічені або матеріальні склади. Такі кримінальні   

правопорушення передбачають два види наслідків: створення небезпеки настання 

тяжких наслідків та фактичне заподіяння істотної шкоди (тяжких наслідків) чи 

шкоди здоров’ю людей або майнової шкоди у великому розмірі. Для таких 

кримінальних  правопорушень також обов’язковим є наявність причинного 

зв’язку між діянням та суспільно-небезпечним наслідком. 

Суб’єкт  кримінального   правопорушення, як правило, загальний, тобто 

фізична осудна особа з 16 років. За бандитизм (ст. 257 КК), терористичний акт 

(ст. 258 КК), крадіжку, грабіж, розбій і вимагання предметів, передбачених ст. 

262 КК, відповідальність настає з 14-річного віку. У кримінальних   

правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 256, ст. 262 КК, а також кримінальні   

правопорушення, які полягають у порушенні певних правил, суб’єктом 

кримінального   правопорушення може бути службова особа чи особа, що 

наділена відповідними повноваженнями щодо конкретних джерел загальної 

небезпеки. 

Суб’єктивна сторона майже всіх кримінальних  правопорушень проти 

громадської безпеки характеризується умислом. Посягання, що полягають у 

порушенні певних правил, учиняються зі змішаною формою вини. 

Зважаючи на специфіку безпосередніх об’єктів і джерел підвищеної 

небезпеки, всі кримінальні   правопорушення проти громадської безпеки, можна 

поділити на чотири види (групи). Студенти повинні їх  охарактеризувати.  

При підготовці до другого питання слід визначити, що кримінальна 

відповідальність за вчинення бандитизму, передбачена ст.257 КК. 

Високий ступінь суспільної небезпечності бандитизму полягає у вчиненні 

розбоїв, убивств, зґвалтувань, грабежів та інших насильницьких кримінальних  

правопорушень проти особи та власності. Бандитизм становить окремий різновид 

спільної кримінальне   злочинної  діяльності, специфічними проявами якої в 
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цьому разі є організація озброєної банди та участь у ній або у вчинюваному нею 

нападі. 

Бандою необхідно визнавати озброєну організовану групу або злочинну 

організацію, яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на 

підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, 

який потребує ретельної довготривалої підготовки 

Банду слід вважати створеною з моменту досягнення її учасниками згоди 

щодо вчинення першого нападу за наявності планів щодо подальшої спільної 

кримінальне   злочинної  діяльності такого ж характеру та за умови, що 

об’єднання набуло всіх обов’язкових ознак банди.  

При кваліфікації бандитизму слід встановлювати обов’язкові, невід’ємні 

ознаки такого стійкого кримінального   злочинного об’єднання: 1) наявність у неї 

декількох (трьох і більше) суб’єктів кримінального   правопорушення; 2) 

стійкість; 3) озброєність; 4) загальна мета її учасників – вчинення нападів на 

підприємства, установи, організації чи на окремих громадян; 5) спосіб вчинення 

кримінального   правопорушення – напад на підприємства, установи, організації 

чи на окремих осіб. 

З об’єктивної сторони бандитизм передбачає три форми: 1) організацію 

озброєної банди; 2) участь у банді; 3) участь у нападі, вчинюваному такою 

бандою. 

Суб’єкт кримінального   правопорушення – фізична осудна особа, котра 

досягла 14-річного віку.  

Суб’єктивна сторона кримінального   правопорушення характеризується 

прямим умислом і спеціальною метою здійснення нападів на підприємства, 

установи, організації чи на окремих громадян.  

Третє питання. Студенти повинні визначити, що кримінальна 

відповідальність за вчинення терористичного акту,передбачена ст.258 КК. 

Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, 

цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, 

підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення 

інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози 

вчинення злочинних дій з метою досягнення  злочинних цілей. 

Об’єкт кримінального   правопорушення – сукупність суспільних відносин, 

які регламентують основи забезпечення безпечних умов існування суспільства. 

Об’єктивна сторона кримінального   правопорушення виражається в таких 

формах: 1) застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які 

створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або заподіяння значної 

майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків;  2) погроза вчинення 

зазначених дій (ч. 1 ст. 258).  
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Кримінальне   правопорушення вважається закінченим, якщо мало місце 

застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій або виникнення 

загрози вчинення зазначених дій та ці дії створювали реальну небезпеку для 

життя чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання ін. 

тяжких наслідків. 

Суб’єктивна сторона терористичного акту характеризується прямим 

умислом та спеціальною метою: 1) порушення громадської безпеки; 2) 

залякування населення; 3) провокації воєнного конфлікту, міжнародного 

ускладнення; 4) вплив на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій 

органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, службовими 

особами цих органів, об’єднаннями громадян, юридичними особами; 5) 

привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших 

поглядів винного (терориста). 

Суб’єктом терористичного акту є особа, якій до вчинення кримінального   

правопорушення виповнилося 14 років. 

Кваліфікованими видами терористичного акту, передбаченими ч. 2 ст. 258, є 

вчинення кримінального   правопорушення повторно, за попередньою змовою 

групою осіб, заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків. 

Особливо кваліфікованим видом терористичного акту, передбаченим ч. 3 ст. 

258, є загибель людини. Загибель людини передбачає смерть хоча б однієї особи.  

При підготовці до четвертого питання слід визначити, що створення 

кримінальне   злочинної  організації з метою вчинення тяжкого чи особливо 

тяжкого кримінального   правопорушення, а також керівництво такою 

організацією або участь у ній, або участь у кримінальних   правопорушеннях, 

вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння 

зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для 

розроблення планів і умов спільного вчинення кримінальних  правопорушень, 

матеріального забезпечення кримінальне   злочинної  діяльності чи координації 

дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп передбачає 

кримінальну відповідальність відповідно до ст.255 КК. 

Об'єктом кримінального   правопорушення є громадська безпека. Злочинні 

організації, оскільки вони створюються з метою вчинення кримінальних  

правопорушень, становлять потенційну загрозу для самих різноманітних 

правоохоронюваних інтересів. 

З об'єктивної сторони кримінальне   правопорушення може виразитися у 

таких формах: 1) створення     злочинної  організації; 2) керівництво злочинною 

організацією; 3) участь у  злочинній організації; 4) участь у кримінальних   

правопорушеннях, вчинюваних такою організацією; 5) організація, керівництво 

чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або 
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організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення 

кримінальних  правопорушень, матеріального забезпечення кримінальне   

злочинної  діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або 

організованих груп - стисло такі діяння можна назвати консолідацією 

організованої кримінальне   злочинної  діяльності. 

Суб'єкт кримінального   правопорушення загальний. Особа віком від 14 до 

16 років може нести відповідальність лише за окремі кримінальні   

правопорушення, вчинені у складі такої організації (наприклад, за грабіж, 

заподіяння тяжкого, чи середньої тяжкості тілесного ушкодження). 

Суб'єктивна сторона кримінального   правопорушення характеризується 

прямим умислом. Винний усвідомлює, що організація, яку він створює, якою 

керує, в якій чи у кримінальних   правопорушеннях, вчинюваних якою, бере 

участь, є зло, чинною, або що його діяльність полягає в консолідації організованої 

кримінальне   злочинної  діяльності, передбачає, що його дії створюють загрозу 

громадській безпеці, і бажає настання таких наслідків. 

Студенти повинні визначити, що ч. 2 ст. 255 КК передбачено спеціальний 

вид звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній 

посткримінальній поведінці особи, яка вчинила кримінальне   правопорушення, 

передбачений ч. 1 ст. 255 КК.  
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