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ЗМОВА ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА 
СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

Анотація. Одним із проблемних питань кримінальної відповідальності за вчинення 
триваючих злочинів є визначення початку перебігу строків давності, оскільки у ст. 49 Кри-
мінального кодексу України (КК України) порядок визначення початку такого перебігу не пе-
редбачений. 

Метою статті є характеристика змови як кваліфікуючої ознаки складів криміналь-
них правопорушень у статтях Особливої частини КК України. 

Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне вирішення таких завдань: 
1) охарактеризувати поняття “кваліфікуюча ознака складів кримінальних правопорушень” 
з урахуванням підходів у теорії кримінального права; 2) проаналізувати випадки викорис-
тання змови як кваліфікуючої ознаки (“попередня змова групи осіб”, “організована група”) 
у статтях Особливої частини КК України; 3) виявити основні закономірності та недоліки 
використання законодавцем змови як кваліфікуючої ознаки складів кримінальних правопо-
рушень у статтях Особливої частини КК України.

Запропоновано під кваліфікуючими ознаками складів кримінальних правопорушень розу-
міти вказані у диспозиції статті Особливої частини КК України об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки складів кримінальних правопорушень, які змінюють ступінь суспільної небезпеки 
злочину, враховуються під час кримінально-правової кваліфікації діянь, що містять ознаки 
складів кримінальних правопорушень та впливають на конструювання санкцій складів та 
на міру покарання. 

Виокремлено наступні правила конструювання кваліфікованих складів кримінальних 
правопорушень: 1) вчинення кримінального правопорушення організованою групою слід 
розміщувати не у тій частині статті, що передбачає вчинення правопорушення за попе-
редньою змовою групою осіб, а у наступній частині статті Особливої частини КК Украї-
ни; 2) під час конструювання кваліфікованих складів кримінальних правопорушень за до-
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помогою використання такої обставини, як змова на вчинення правопорушення, доцільно 
послуговуватися правилом парного використання таких кваліфікуючих ознак, як вчинення 
правопорушення за попередньою змовою групою осіб та організованою групою як засобу ди-
ференціації кримінальної відповідальності. Відповідне правило повинно застосовуватися 
одночасно з правилом, зазначеним у пункті 1. Запропоновано ряд змін до формулювання ква-
ліфікованих складів злочинів.

Ключові слова: змова; кваліфікуюча ознака; попередня змова групи осіб; організована 
група; співучасть.

Невід’ємним атрибутом конструювання статей Особливої частини Кри-
мінального кодексу України є використання такого прийому нормотворчої 
техніки, як виокремлення кваліфікованих складів кримінальних правопору-
шень. Загалом цей прийом полягає у тому, що відповідні склади утворюються 
шляхом додавання до ознак основного складу кримінального правопорушен-
ня однієї чи кількох кваліфікуючих ознак. При цьому кількість таких ознак, 
їх комбінація неоднакова та залежить від специфіки того чи іншого складу 
кримінального правопорушення. Чи не найбільш чисельна група кваліфіку-
ючих ознак складів кримінальних правопорушень, що використовується за-
конодавцем в Особ ливій частині КК України, є змова на вчинення злочину, 
яка з урахуванням формулювань форм співучасті у ст. 28 цього Кодексу при-
таманна групі осіб за попередньою змовою (ч. 2) та організованій групі (ч. 3). 
За нашими підрахунками, “попередня змова групи осіб” використовується як 
кваліфікуюча ознака складів кримінальних правопорушень 106 разів, а “ор-
ганізована група” – 51 раз. Кількість випадків використання вказаних вище 
кваліфікуючих ознак збільшується у результаті поточної нормотворчості. 
Так, за підрахунками О. Мармури, який у 2016 році здійснив монографічне до-
слідження системи ознак, що кваліфікують злочин, за кримінальним правом 
України, ‘кваліфікуюча ознака “попередня змова групи осіб” використовува-
лася законодавцем 98 разів, а ознака “організована група” – 47 разів’1. Таким 
чином, комплексне вивчення питання змови як кваліфікуючої ознаки скла-
дів кримінальних правопорушень у статтях Особливої частини КК України, 
що включає як стиль їх викладення у конкретних статтях, а також вплив на 
типову міру покарання, що виражена у санкціях цих статей, є вельми важли-
вим та актуальним, оскільки сприятиме виробленню єдиних підходів щодо 
використання цієї кваліфікуючої ознаки. 

Метою статті є характеристика змови як кваліфікуючої ознаки скла-
дів кримінальних правопорушень у статтях Особливої частини КК України. 

Для досягнення поставленої мети вбачається за необхідне вирішення 
таких завдань: 1) охарактеризувати поняття “кваліфікуюча ознака складів 
кримінальних правопорушень” з урахуванням підходів у теорії кримінально-
го права; 2) проаналізувати випадки використання змови як кваліфікуючої 
ознаки (“попередня змова групи осіб”, “організована група”) у статтях Особ-
ливої частини КК України; 3) виявити основні закономірності та недоліки 

1 О Мармура, ‘Система ознак, що кваліфікують злочин, за кримінальним правом України’ (дис 
канд юрид наук, Львівський державний університет внутрішніх справ 2016) 64.
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використання законодавцем змови як кваліфікуючої ознаки складів кримі-
нальних правопорушень у статтях Особливої частини КК України.

Серед учених-криміналістів, які вивчали проблеми кваліфікуючих ознак 
складів кримінальних правопорушень, слід назвати З. Загиней, О. Ільїну, 
Л. Круг лікова, Т. Леснієвськи-Костареву, О. Маріна, О. Мармуру, В. Навроцького, 
І. Наконечну, М. Хавронюка та інших. Окрім того, питання, яке дослі джується у 
цій праці, у межах вчення співучасті у злочині вивчалася такими науковцями, 
як: П. Андрушко, О. Арутюнов, Ф. Бурчак, Г. Жаровська, І. Зінченко, О. Кваша, 
М. Ковальов, С. Лихова, В. Навроцький, Г. Новицький, М. Панов, А. Піонтков-
ський, О. Ус, С. Харитонов, С. Шапченко, Н. Ярмиш та інші. Однак не в усіх на-
укових працях висвітлюється проблема змови як кваліфікуючої ознаки скла-
дів кримінальних правопорушень у статтях Особливої частини КК України. Не-
зважаючи на затребуваність доктринального її дослідження, все ж доводиться 
констатувати, що питання конструювання кваліфікованих складів криміналь-
них правопорушень з використанням таких ознак, як “попередня змова групи 
осіб”, “організована група”, залишається маловивченим та дискусійним у теорії 
кримінального права, а тому потребує додаткового аналізу.

Перше з поставлених нами завдань полягає у тому, щоб охарактеризува-
ти поняття “кваліфікуюча ознака складів кримінальних правопорушень” з 
урахуванням підходів у теорії кримінального права. На думку Т. Леснієвськи- 
Костаревої: 

<…> кваліфікуючі ознаки складів злочинів є суттєвими обставинами, що характерні 
для частини злочинів певного виду, відображають типовий ступінь суспільної небез-
пеки вчиненого або особи винуватого, який є значно зміненим порівняно з основним 
складом злочину, прямо названими у законі та впливають на законодавчу оцінку вчи-
неного і міру відповідальності2. 

Як вважає Л. Кругліков:

 <…> кваліфікований склад завжди відображає різкі коливання, істотні відхилення у 
ступені суспільної небезпеки поведінки, що й обумовлює необхідність зміни законо-
давчої оцінки, встановлення нових меж вибору покарання3.

Інший науковець Н. Наконечна дає таке визначення:

 <…> кваліфікуючі ознаки – це передбачені у диспозиціях частин статей Особливої час-
тини КК України ознаки, що разом з ознаками основного складу характеризують ква-
ліфікований (особливо кваліфікований) склад злочину, підвищують ступінь суспільної 
небезпеки злочину та особи, що його вчинила, впливають на кваліфікацію, посилюють 
покарання та виконують функцію диференціації кримінальної відповідальності4.

На думку В. Навроцького, кваліфікуючі ознаки – це ‘додаткові ознаки скла-
ду злочину, які підвищують ступінь суспільної небезпечності злочину’5. Вва-

2 Т Лесниевски-Костарева, Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законода-
тельная практика (Норма 2000) 230.

3 Л Кругликов и О Спиридонов, Юридические конструкции и символы в уголовном праве (Юриди-
ческий центр-Пресс 2005) 96.

4 Н Наконечна, ‘Поняття кваліфікуючих (особливо кваліфікуючих) ознак складу злочину’ (2013) 
4 Часопис Київського університету права 316.

5 В Навроцький, Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посіб. (Юрінком Інтер 2006) 305.
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жаємо, що найбільш повну дефініцію поняття ”ознаки, що кваліфікують зло-
чин” запропонував О. Мармура. При цьому авторська дефініція цього вченого 
відповідає філософським уявленням про поняття, яке, як відомо, є системою 
істотних ознак відповідного явища. За його визначенням:

<…> ознаками, що кваліфікують злочин, є прямо вказані в законодавстві про кри-
мінальну відповідальність ознаки складу злочину, які є узагальненим позначенням 
обставин вчинення злочину, що змінюють ступінь його суспільної небезпеки у по-
рівнянні з відображеним в основному складі злочину, впливають на кваліфікацію, 
змінюють інтенсивність караності через створення нової санкції, є додатковими до 
ознак основного складу злочину та мають імперативний характер6.

Проте, як і будь-які наукові дефініції, що становлять поняттєвий апарат 
науки кримінального права України, вказане вище визначення поняття “ква-
ліфікуючі ознаки” може бути певним чином скориговане. Так, О. Мармура 
стверджує, що ознаки, що кваліфікують злочин, є ‘узагальненим позначен-
ням обставин вчинення злочину’7. В українській мові слово “обставина” озна-
чає ‘явище, подію, факт і т. ін., що пов’язані з чим-небудь, супроводять або ви-
кликають що-небудь, впливають на щось; сукупність умов, у яких що-небудь 
відбувається; те саме, що обстановка’8. Ураховуючи таке значення слова “об-
ставина”, вважаємо, що кваліфікуючі ознаки, які характеризують, скажімо, 
суб’єкта вчинення злочину, не можуть охоплюватися вказаною вище озна-
кою, яку запропонував О. Мармура. Цей дослідник стверджує, що ознаки, які 
кваліфікують злочин, ‘змінюють інтенсивність караності через створення 
нової санкції’9. Хоча традиційно у теорії кримінального права під караністю 
розуміється ‘загроза застосування за злочин покарання, що міститься у кри-
мінально-правових санкціях’10, все ж зазначимо, що караність, на нашу думку, 
охоплює не лише покарання, передбачене у санкції статті Особливої части-
ни КК України, а й норми, які вміщені у Загальній частині цього Кодексу та 
стосуються, наприклад, звільнення особи від кримінальної відповідальності, 
звільнення від покарання та його відбування. На наш погляд, кваліфікуючі 
ознаки впливають як на конструювання санкцій кваліфікованих складів кри-
мінальних правопорушень, так і на міру покарання. Термін “міра покарання” 
використовується у Кримінальному процесуальному кодексі України (КПК 
України). Так, представник уповноваженого органу з питань пробації скла-
дає досудову доповідь за ухвалою суду, зокрема з метою прийняття судового 
рішення про міру покарання (ч. 1 ст. 314-1), ніхто зі складу суду присяжних 
не має права утримуватися від голосування, крім випадку, коли вирішується 
питання про міру покарання, а суддя чи присяжний голосував за виправдан-
ня обвинуваченого (ч. 3 ст. 391), у резолютивній частині вироку, коли при-
значається більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, при зазначенні 
обраної судом міри покарання робиться посилання на ст. 69 КК України (п. 2 

6 О Мармура, ‘Система ознак, що кваліфікують злочин, за кримінальним правом України’ (н 1) 50.
7 Там само.
8 В Бусел (ред), Великий тлумачний словник сучасної української мови (Перун 2005) 1728.
9 О Мармура, ‘Система ознак, що кваліфікують злочин, за кримінальним правом України’ (н 1) 50.
10 Г Крайник та А Овчаренко, ‘Поняття та ознаки злочину за кримінальним законодавством Укра-

їни’ (2016) 11(38) Молодий вчений 309.
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ч. 4 ст. 374), вирок та ухвала підлягають скасуванню чи зміні із зазначених 
підстав лише тоді, коли невідповідність висновків суду фактичним обстави-
нам кримінального провадження вплинула чи могла вплинути, зокрема, на 
визначення міри покарання (ч. 2 ст. 411), якщо суд переконається, що угода 
може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призна-
чає узгоджену сторонами міру покарання (ч. 1 ст. 475). У резолютивній час-
тині вироку на підставі угоди повинно міститися рішення про затвердження 
угоди із зазначенням її реквізитів, рішення про винуватість особи із зазна-
ченням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідаль-
ність, рішення про призначення узгодженої сторонами міри покарання за 
кожним з обвинувачень та остаточна міра покарання, а також інші відомості, 
передбачені ст. 374 КПК України (ч. 3 ст. 475)11. 

В українській мові слово “міра” означає ‘одиницю виміру чого-небудь; пев-
ну величину, що є одиницею виміру в конкретних умовах; величина, розмір, 
ступінь чого-небудь’12. Ураховуючи таке значення слова “міра”, вважаємо, що 
міра покарання – це конкретний вид та розмір покарання, який був призна-
чений особі, винуватій у вчиненні кримінального правопорушення, з ураху-
ванням загальних засад призначення покарання.

Окрім того, як вказувалося вище, кваліфікуючі ознаки безпосередньо 
впливають на конструювання санкцій статей Особливої частини КК України, 
оскільки вони змінюють ступінь суспільної небезпеки основного складу кри-
мінального правопорушення. Такий ступінь стає “вищим”, а тому й у санкції 
статті за кваліфіковані склади кримінальних правопорушень мають перед-
бачатися більш суворі види основних та (або) додаткових покарань; визна-
чатися більш тривалі строки покарань; змінюватися статус додаткових фа-
культативних покарань на додаткові обов’язкові тощо.

У дефініції поняття “кваліфікуючі ознаки” недоцільно вказувати, що 
вони мають імперативний характер. Адже у ній повинна міститися вказівка 
на специфічні істотні ознаки поняття, які здатні відрізнити його від інших 
понять. Імперативний характер властивий не лише кваліфікуючим озна-
кам складів злочинів, а й основним ознакам. Також важливо зазначити, що 
більш коректно говорити, що кваліфікуючі ознаки складів кримінальних 
правопорушень не впливають на кваліфікацію, як це стверджує О. Марму-
ра, а враховуються під час кримінально-правової кваліфікації діянь, що 
містять ознаки складів кримінальних правопорушень. Адже у практичній 
правозастосовній діяльності відповідні ознаки беруться до уваги, а не ді-
ють певним чином на відповідну оцінку. Варто піддати сумніву й таку влас-
тивість ознак, що кваліфікують злочин, яку виокремив О. Мармура, як до-
датковий характер цих ознак щодо ознак основного складу. На нашу думку, 
така вказівка дещо применшує значення кваліфікуючих ознак складів зло-
чинів, надає їм другорядного значення. Тому її доцільно вилучити з дефіні-
ції поняття “кваліфікуючі ознаки складів кримінальних правопорушень”. 

11 Див.: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року 
№ 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 11.07.2019).

12 В Бусел (ред), Великий тлумачний словник сучасної української мови (н 8).
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Окрім того, не доцільно змінювати останнє поняття та ”ознаки, що квалі-
фікують злочин”, як це робить О. Мармура, оскільки перше з них відповідає 
нормам української мови.

Таким чином, на наш погляд, кваліфікуючі ознаки складів злочинів харак-
теризуються наступними істотними ознаками: 1) вказівка на такі ознаки у 
диспозиції статті Особливої частини КК України; 2) позначають об’єктивні 
або суб’єктивні ознаки складів злочинів; 3) змінюють ступінь суспільної не-
безпеки злочину; 4) враховуються під час кримінально-правової кваліфіка-
ції діянь, що містять ознаки кримінальних правопорушень; 5) впливають на 
конструювання санкцій кваліфікованих складів кримінальних правопору-
шень та на міру покарання.

Друге завдання, поставлене на початку наукової статті, полягає у тому, 
щоб проаналізувати випадки використання змови як кваліфікуючої ознаки 
(“попередня змова групи осіб”, “організована група”) у статтях Особливої час-
тини КК України. Воно пов’язане з виконанням і такого завдання, як вияв-
лення основних закономірностей та недоліків використання законодавцем 
змови як кваліфікуючої ознаки складів кримінальних правопорушень у стат-
тях Особливої частини КК України.

Як зазначалося вище, на сьогодні у чинному КК України “попередня змова 
групи осіб” використовується як кваліфікуюча ознака складів кримінальних 
правопорушень 106 разів, а “організована група” – 51 раз. Таким чином, змова 
групи осіб фактично є найпоширенішою кваліфікуючою ознакою криміналь-
них правопорушень у статтях Особливої частини КК України. Статті двох роз-
ділів не містять вказівки на змову як кваліфікуючу ознаку (розділи IV “Зло-
чини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи” та Х “Злочи-
ни проти безпеки виробництва”). Водночас в інших структурних частинах 
відповідна кваліфікуюча ознака використовується при конструюванні скла-
дів кримінальних правопорушень: у розділі І “Злочини проти основ націо-
нальної безпеки України” (38% статей), у розділі ІІ “Злочини проти життя та 
здоров’я особи” (16% статей), у розділі ІІІ “Злочини проти волі, честі та гід-
ності особи” (67% статей), у розділі V “Злочини проти виборчих, трудових та 
інших особистих прав і свобод людини і громадянина” (36% статей), у розділі 
VI “Злочини проти власності” (56% статей), у розділі VIІ “Злочини у сфері гос-
подарської діяльності” (54% статей), у розділі VIІІ “Злочини проти довкілля” 
(19% статей), у розділі ІХ “Злочини проти громадської безпеки” (32% статей), 
у розділі ХІ “Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту” (32% 
статей), у розділі ХІІ “Злочини проти громадського порядку та моральнос-
ті” (у 38% статей), у розділі ХІІІ “Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення” (52% статей), у розділі ХІV “Злочини у сфері охорони дер-
жавної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призо-
ву та мобілізації” (34% статей), у розділі ХV “Злочини проти авторитету орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян 
та злочини проти журналістів” (21% статей), у розділі ХVІ “Злочини у сфері 
використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 
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комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку” (у 83% статей), у розділі ХVІІ 
“Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 
з наданням публічних послуг” (у 21% статей), у розділі ХVІІІ “Злочини проти 
правосуддя” (у 11% статей), у розділі ХІХ “Злочини проти встановленого по-
рядку несення військової служби (військові злочини)” (у 6% статей), у розді-
лі ХХ “Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку” 
(у 0,8% статей).

Таким чином, має місце неоднакове використання законодавцем змови як 
кваліфікуючої ознаки складів кримінальних правопорушень, за якого ця озна-
ка не характерна для законодавчих конструкцій складів кримінальних правопо-
рушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи і складів зло-
чинів проти безпеки виробництва та використовується під час конструюван-
ня практично всіх складів правопорушень у сфері використання електронно- 
обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку. Щодо того, що у статтях про “статеві кримінальні правопору-
шення” відсутня змова як кваліфікуюча ознака, О. Дудоров зазначає наступне:

 <…> у межах усталеної судової практики розглядуваний злочин кваліфікується за 
ч. 3 ст. 152 КК (за ознакою групи осіб) і тоді, коли його фактично вчинено за попере-
дньою змовою групою осіб (не дивлячись на взаємовиключність формулювань ч. 1 і 
ч. 2 ст. 28 КК і на те, що стосовно передбачених цими нормами групових форм спів-
участі не спрацьовує принцип “матрьошки”, згідно з яким менш небезпечна форма 
співучасті своїми ознаками входить до більш небезпечної)13. 

Такий підхід є цілком слушним, оскільки за більш уважного ставлення до 
формулювань форм співучасті у ст. 28 КК України зґвалтування, вчинене за 
попередньою змовою групою осіб, не змогло б кваліфікуватися за ч. 2 ст. 152 
КК України, а лише за ч. 1 цієї статті. Факт вчинення злочину у співучасті у 
такому випадку доцільно враховувати лише при призначенні покарання як 
обставину, що його обтяжує (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України). Вважаємо за доціль-
не у складах таких “статевих злочинів”, як зґвалтування (ст. 152), сексуальне 
насильство (ст. 153), диференціювати кримінальну відповідальність шляхом 
включення таких кваліфікуючих ознак, які характеризують змову на вчи-
нення злочину, “за попередньою змовою групою осіб” (у ч. 4 ст. 152 та у ч. 4 
ст. 153) та “організованою групою” (у ч. 5 ст. 152 та у ч. 5 ст. 153). 

Як вбачається з аналізу законодавчих конструкцій кваліфікованих складів 
злочинів у статтях Особливої частини КК України, на сьогодні має місце тен-
денція передбачати вчинення правопорушення за попередньою змовою гру-
пою осіб та організованою групою у різних частинах статті, що є проявом ди-
ференціації кримінальної відповідальності з урахуванням більшого ступеня 
суспільної небезпеки організованим формам співучасті. Проте наявні й певні 
винятки. Так, обидві кваліфікуючі ознаки використовуються законодавцем у 
ч. 4 ст. 159-1, ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 368-4 КК України. 

13 О Дудоров, Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні по-
ложення кримінально-правової характеристики): практ. порадник (РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 
2018) 42; О Дудоров та М Хавронюк, Відповідальність за домашнє насильство і насильство за озна-
кою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) (Ваіте 2019) 139.           
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Як справедливо стверджує В. Марчук: 

<…> вчинення злочину організованою групою  є проявом організованої злочиннос-
ті, і ця обставина повинна бути особливо позначена у кримінальному законі шляхом 
встановлення більш суворих меж кримінальної відповідальності14.

На вказану вище обставину звертають увагу і дослідники конкретних 
складів злочинів. Наприклад, на думку О. Перешивко:

 <…> при конструюванні кваліфікованого складу пропозиції, обіцянки або надання 
неправомірної вигоди особі, яка надає публічні послуги, у ч. 2 ст. 368-4 КК України, 
законодавець не врахував різну суспільну небезпечність вказаних форм співучасті, 
що призвело до необґрунтованого, на нашу думку, об’єднання у межах одного ква-
ліфікованого складу злочину нерівноцінних за впливом на суспільну небезпечність 
діяння кваліфікуючих ознак. Тому, враховуючи попередні пропозиції щодо необхід-
ності виділення у самостійний склад злочину дій ”пасивного” корупціонера, пропону-
ємо виключити із ч. 2 ст. 368-4 КК України кваліфікуючу ознаку вчинення пропозиції, 
обіцянки або надання неправомірної вигоди організованою групою та передбачити 
її у особливо кваліфікованому складі цього злочину, який, з урахуванням вище ви-
словлених пропозицій щодо розділу дій ”активного” та ”пасивного” корупціонера у 
самостійні статті, можна помістити у ч. 3 ст. 368-4 КК України15.

На наш погляд, ураховуючи те, що організована група є більш суспільно 
небезпечною порівняно з групою осіб за попередньою змовою, вона нале-
жить до організованої злочинності, а також стабільний підхід законодавця 
до надання організованій злочинності більшого ступеня диференціації по-
рівняно з попередньою змовою групою осіб, пропонуємо у ст.ст. 159-1, 368-3, 
368-4 КК України кваліфікуючу ознаку “вчинення злочину організованою 
групою” розмістити у ч. 5 ст. 159-1 КК України (виділивши у структурі статті 
відповідну частину), у ч. 3 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 368-4 КК України. Водночас вар-
то запропонувати наступне правило конструювання кваліфікованих складів 
злочинів: вчинення злочину організованою групою не слід розміщувати у 
тій частині статті, що передбачає вчинення злочину за попередньою змовою 
групою осіб, а доцільно розміщувати у наступній частині статті Особливої 
частини КК України.

Попередня змова групи осіб та організована група як форми прояву змо-
ви у вчиненні злочину повинні рівномірно передбачатися як кваліфікую-
чі ознаки складів кримінальних правопорушень. Тобто у випадку, коли за-
конодавець передбачає першу форму змови у статті Особливої частини КК 
України, він повинен вказати і на вчинення злочину організованою групою 
як більш небезпечну форму змови. У чинному КК України це дотримано 
не завжди. Так, у 10 статтях Особливої частини (або у 20% випадків) (ч. 3 
ст. 109, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 150, ч. 3 ст. 224, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 333, 
ч. 4 ст. 345, ч. 4 ст. 345-1, ч. 2 ст. 436-1 КК України) законодавець використо-
вує кваліфікуючу ознаку “вчинення злочину організованою групою” без ви-

14 В Марчук, Квалификация преступления, совершенного группой лиц. Судебная практика в кон-
тексте принципов права и законности: сборник научных трудов (Тесей 2006) 67.

15 О Перешивко, ‘Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги’ (дис 
канд юрид наук, Академія адвокатури України 2018) 153.
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окремлення вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Окрім 
того, у 64 статтях Особливої частини КК України (або у 60% випадків) ква-
ліфікуюча ознака “вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб” 
використовується законодавцем без додаткової диференціації криміналь-
ної відповідальності з урахуванням учинення злочину організованою гру-
пою (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 143, ч. 3 ст. 144, ч. 2 ст. 151-2, 
ч. 3 ст. 157, ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 1581, ч. 2 ст. 158-2, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 169, ч. 3 
ст. 171, ч. 2 ст. 188-1, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 194-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 201, ч. 2 
ст. 203-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 212-1, ч. 2 
ст. 216, ч. 2 ст. 220-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 
ст. 246, ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-1, ч. 2 ст. 258-4, ч. 3 ст. 265, ч. 3 ст. 265-1, ч. 2 
ст. 292, ч. 3 ст. 297, ч. 3 ст. 300, ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 310, 
ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 321-2, ч. 2 ст. 330, ч.ч. 2, 4 ст. 354, ч. 2 ст. 358, 
ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 362-2, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 363-1, ч. 3 ст. 368, 
ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4, ч. 2 ст. 374, ч. 2 ст. 376-1, ч. 2 ст. 393, ч. 2 ст. 400-1, ч. 2 
ст. 408, ч. 2 ст. 410 КК України). Вважаємо таку ситуацію недоліком нормотвор-
чої техніки конструювання кваліфікованих складів злочинів. Законодавець у 
ст. 28 КК України передбачив самостійні форми співучасті, які, на нашу думку, 
характеризуються самобутніми ознаками, що нерідко є взаємовиключними. 
Погоджуємось із О. Дудоровим, який зазначає стосовно різних форм співучас-
ті, що ‘не спрацьовує принцип “матрьошки”, згідно з яким менш небезпечна 
форма співучасті своїми ознаками входить до більш небезпечної16. Тому вчи-
нення злочину, наприклад, організованою групою у випадку, коли у відпо-
відній статті ця кваліфікуюча ознака не закріплена, фактично унеможлив-
лює кваліфікацію діянь винуватого як злочину, вчиненого за попередньою 
змовою групою осіб, що є певним чином некоректним з погляду суспільної 
небезпечності вчинених діянь у співучасті з іншими суб’єктами злочину. На 
нашу думку, під час конструювання кваліфікованих складів злочинів за допо-
могою використання такої обставини, як змова на вчинення злочину, доціль-
но послуговуватися правилом парного використання таких кваліфікуючих 
ознак, як вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб та організо-
ваною групою як засобом диференціації кримінальної відповідальності. При 
цьому, як вказувалося вище, відповідні ознаки повинні міститися у різних 
частинах статті Особливої частини КК України та по-різному впливати на 
конструювання санкцій цих статей та міру покарання17.

Змова на вчинення злочину як кваліфікуюча ознака повинна типово по-
значатися у статтях Особливої частини КК України, що є відображенням та-
кої вимоги до понятійного апарату, як єдність термінології18. Однак в окре-
мих випадках законодавець не дотримується вказаного вище правила. Так, у 

16 О Дудоров та М Хавронюк, Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою 
статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) (н 13).

17 Див.: О Дудоров, Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні 
положення кримінально-правової характеристики): практ. порадник (РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 
2018) 42; О Дудоров та М Хавронюк, Відповідальність за домашнє насильство і насильство за озна-
кою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) (н 13).         

18 Див.: З Тростюк, Понятійний апарат Особливої частини КК України: моногр. (Атіка 2003) 45.  
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ч. 2 ст. 129 КК України законодавець замість звичного формулювання “вчи-
нення злочину організованою групою” використовує наступне: “вчинення 
злочину членом організованої групи”. Вважаємо за доцільне змінити останнє 
формулювання на перше, оскільки різні формулювання порушують вимогу 
єдності понятійного апарату Особливої частини КК України, про яку йшлося 
вище. Окрім того, вказівка на вчинення злочину членом організованої гру-
пи, можливо, є більш правильною з погляду такого принципу кримінального 
права України, як індивідуальна відповідальність суб’єктів злочину. Проте з 
урахуванням вимоги стислості понятійного апарату Особливої частини КК 
України19, а також на підставі уявлення про співучасть у злочині як специ-
фічного колективного суб’єкта, коли на перший план виходить не індивіду-
альне, а спільне суспільно небезпечне посягання, у тексті КК України слід по-
слуговуватися таким формулюванням кваліфікуючої ознаки: “вчинення зло-
чину організованою групою”. З таких же міркувань доцільно змінити частину 
формулювання ч. 4 ст. 369 КК України, із “вчинені організованою групою осіб 
чи її учасником” на “вчинені організованою групою”.

В окремих випадках законодавець формулюванням кваліфікуючої ознаки, 
що полягає у змові на вчинення злочину, вводить нові ознаки такої змови, 
які, вочевидь, поширюються лише на відповідний склад злочину. Так, згідно 
з ч. 2 ст. 310 КК України кваліфікуючою ознакою незаконного посіву або ви-
рощування снотворного маку або конопель названо вчинення цього злочи-
ну за попередньою змовою групою осіб з метою збуту. Таким чином, за цією 
частиною дії особи слід кваліфікувати лише тоді, коли всі учасники групи 
осіб за попередньою змовою переслідують мету збуту снотворного маку або 
конопель. Відсутність вказаної мети виключає кваліфікацію за ч. 2 ст. 310 КК 
України. Вважаємо, що таке обмеження є неправомірним, оскільки унемож-
ливить належне кримінально-правове реагування на групове вчинення зло-
чину, передбаченого у цій статті. Тому доцільно у ч. 2 ст. 310 КК України фор-
мулювання “з метою збуту” визначити як самостійну кваліфікуючу ознаку на 
кшталт формулювання, що використовується законодавцем у ч. 2 ст. 311 КК 
України: ‘Ті самі дії, вчинені … за попередньою змовою групою осіб, …, або з 
метою збуту…’20. 

Зазначимо ще й про такий недолік формулювання кваліфікуючих ознак 
складу злочину, що проявляється у змові на вчинення злочину і міститься 
у ч. 2 ст. 363-1 КК України: ‘ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою 
змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду’21. 

На думку З. Загиней:

У цій конструкції сполучник ”якщо” вживається як підрядний сполучник умови, 
а тому кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 363-1 КК може наставати лише у ви-
падку перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 
автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом 
масового поширення повідомлень електрозв’язку, вчиненого повторно або за попе-

19 Див.: З Тростюк, Понятійний апарат Особливої частини КК України: моногр. (н 18). 
20 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 11.07.2019).
21 Там само.
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редньою змовою групою осіб лише за умови, що ці дії заподіяли значну шкоду. І, на-
впаки, коли ті ж самі дії вчинено лише повторно або за попередньою змовою групою 
осіб, або якщо ними заподіяно значну шкоду, то кваліфікувати їх за ч. 2 ст. 363-1 КК 
не можна. Таке тлумачення суперечить насамперед загальновизнаним положенням 
теорії кримінального права та перешкоджає правильній кримінально-правовій ква-
ліфікації22. 

Повністю погоджуємося з таким підходом, а також з правилом конструю-
вання кваліфікованих складів злочинів, яке запропонувала ця дослідниця:

 <…> у законодавчій конструкції кваліфікованого складу злочину між окремими ква-
ліфікуючими ознаками потрібно ставити сурядні розділові сполучники (коли таких 
ознак дві): “КО або КО”. Якщо в одній частині статті вказується декілька кваліфіку-
ючих ознак, то між ними потрібно ставити кому, і лише перед останньою кваліфі-
куючою ознакою – сурядні розділові сполучники: “КО, КО або (чи) КО”. Це правило 
поширюється на випадки, коли формулювання наступної кваліфікуючої ознаки роз-
починається підрядним умовним сполучником “якщо”: “КО, КО або якщо КО”23.

Також невдалим вбачається вживання між кваліфікуючими ознаками, що 
полягають у змові на вчинення злочину, та іншими кваліфікуючими озна-
ками сурядного єднального сполучника “а також” (ч. 3 ст. 150-1, ч. 2 ст. 262, 
ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України). 

Як вказує З. Загиней:

<…>  його використання призводить до тлумачення, що кримінальна відповідаль-
ність за ч. 2 ст. 150-1 КК настає у випадку, коли використання малолітньої дитини для 
заняття жебрацтвом вчинене організованою групою за умови спричинення дитині 
внаслідок таких дій середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень24.

Тому у вказаних вище статтях єднальний сполучник “а також” слід заміни-
ти на розділовий сполучник “або”.

Таким чином, кваліфікуючі ознаки складів кримінальних правопорушень – 
це вказані у диспозиції статті Особливої частини КК України об’єктивні та 
суб’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, які змінюють 
ступінь суспільної небезпеки злочину, враховуються під час кримінально- 
правової кваліфікації діянь, що містять ознаки складів кримінальних право-
порушень та впливають на конструювання санкцій складів та на міру пока-
рання. При цьому міра покарання розуміється як конкретний вид та розмір 
покарання, який був призначений особі, винуватій у вчиненні кримінально-
го правопорушення, з урахуванням загальних засад призначення покарання.

Під час дослідження змови на вчинення злочину як кваліфікуючої озна-
ки складів кримінальних правопорушень у статтях Особливої частини КК 
Украї ни нами було запропоновано наступні зміни щодо використання у дис-
позиціях статей Особливої частини КК України змови на вчинення злочину 
як кваліфікуючої ознаки:

1) диференціювати кримінальну відповідальність у складах таких “ста-
тевих злочинів”, як зґвалтування (ст. 152), сексуальне насильство (ст. 153) 

22 З Загиней, Кримінально-правова герменевтика: моногр. (АртЕк 2015) 109.
23 Там само.
24 Там само.
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шляхом включення таких кваліфікуючих ознак, які характеризують змову на 
вчинення злочину (“за попередньою змовою групою осіб” (у ч. 4 ст. 152 та у 
ч. 4 ст. 153) та “організованою групою” (у ч. 5 ст. 152 та у ч. 5 ст. 153));

2) у ст.ст. 159-1, 368-3, 368-4 КК України кваліфікуючу ознаку ”вчинення 
злочину організованою групою” розмістити у ч. 5 ст. 159-1 КК України (виді-
ливши у структурі статті відповідну частину), у ч. 3 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 368-4 
КК України;

3) передбачити у ст.ст. 110, 115, 127, 143, 144, 151-2, 157, 158, 158-1, 158-2, 
160, 169, 171, 188-1, 192, 194-1, 200, 201, 203-1, 205-1, 206-2, 210, 212, 212-1, 
216, 220-1, 222-1, 233, 239-1, 239-1, 246, 248, 258, 258-1, 258-4, 265, 265-1, 
292, 297, 300, 301, 306, 309, 310, 318, 321-1, 321-2, 330, 354, 358, 361, 361-1, 
362-2, 362, 363-1, 368, 368-3, 368-4, 374, 376-1, 393, 400-1, 408, 410 КК України 
таку кваліфікуючу ознаку, як ”вчинення злочину організованою групою” у 
наступній частині статті після використання такої кваліфікуючої ознаки, як 
”вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб”;

4) передбачити у ст.ст. 109, 129, 147, 150, 224, 302, 333, 345, 345-1, 436-1 
КК України таку кваліфікуючу ознаку, як ”вчинення злочину за поперед-
ньою змовою групою осіб”, закріпивши її у частині статті, яка передує тій, 
що містить таку кваліфікуючу ознаку, як ”вчинення злочину організованою 
 групою”;

5) змінити частину формулювання ч. 2 ст. 129 КК України з “вчинення 
злочину членом організованої групи” на “вчинення злочину організованою 
 групою”; 

6) змінити частину формулювання ч. 4 ст. 369 КК України з “вчинені орга-
нізованою групою осіб чи її учасником” на “вчинені організованою групою”;

7) у ч. 2 ст. 310 КК України формулювання “з метою збуту” визначити як 
самостійну кваліфікуючу ознаку та сформулювати відповідну частину так: 
“незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи коно-
пель … за попередньою змовою групою осіб, або з метою збуту… ”;

8) змінити формулювання ч. 2 ст. 363-1 КК України на: “ті самі дії, вчине-
ні повторно, за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли 
знач ну шкоду”;

9) у ч. 3 ст. 150-1, ч. 2 ст. 262, ч.ч. 2, 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК Украї-
ни єднальний сполучник “а також” замінити на розділовий сполучник “або”.

Окрім того, запропоновано наступні правила конструювання кваліфікова-
них складів кримінальних правопорушень:

1) вчинення кримінального правопорушення організованою групою не 
слід розміщувати у тій частині статті, що передбачає вчинення правопору-
шення за попередньою змовою групою осіб, а доцільно розміщувати у на-
ступній частині статті Особливої частини КК України;

2) під час конструювання кваліфікованих складів кримінальних правопо-
рушень за допомогою використання такої обставини, як змова на вчинення 
правопорушення, доцільно послуговуватися правилом парного використан-
ня таких кваліфікуючих ознак, як вчинення правопорушення за поперед-
ньою змовою групою осіб та організованою групою як засобу диференціації 
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кримінальної відповідальності. Відповідне правило повинно застосовувати-
ся одночасно з правилом, зазначеним у пункті 1.
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CONFLICT AS A QUALIFIING FEATURE OF THE COMPOSITIONS OF CRIMINAL OFFENSES

Abstract. One of the problematic issues of criminal responsibility for committing ongoing 
crimes is to determine the beginning of the limitation period, since Art. 49 of the Criminal Code of 
Ukraine the procedure for determining the beginning of such a course is not provided.

The purpose of the article is to characterize the conspiracy as a qualifying feature of the 
composition of criminal offenses in the articles of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine.

In order to achieve this goal, the following tasks are considered necessary:   1) to characterize the 
concept of “qualifying feature of criminal offenses” taking into account approaches in the theory 
of criminal law; 2) analyze the cases of use of the conspiracy as a qualifying feature (“preliminary 
conspiracy of a group of persons”, “organized group”) in the articles of the Special Part of the 
Criminal Code of Ukraine; 3) to identify the main laws and disadvantages of using the conspiracy by 
the legislator as a qualifying feature of criminal offenses in articles of the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine.

It is suggested that under the qualifying features of criminal offenses, the articles of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine specified in the disposition are objective and subjective features 
of criminal offenses that change the degree of public danger of crime, are taken into account during 
criminal offenses of criminal offenses, and affect the construction of warehouse sanctions and the 
extent of punishment.

The following rules of construction of qualified warehouses of criminal offenses are distinguished: 
1) committing a criminal offense by an organized group should be placed not in the part of the article 
that provides for the commission of the offense by prior conspiracy by a group of persons, but in the 
next part of the Article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine; 2) it is advisable to use 
the rule of paired use of such qualifying features as committing an offense by prior conspiracy by a 
group of persons and an organized group as a means of differentiation of criminal offenses when 
constructing qualified criminal offense warehouses by using such a circumstance as conspiracy to 
commit an offense. The relevant rule must be applied simultaneously with the rule referred to in 
paragraph 1. A several changes to the formulation of qualified crime are proposed.

Keywords: conspiracy; qualifying feature; previous conspiracy of a group of persons; organized 
group; complicity.


