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АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, 

ЙОГО ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ОЗНАК ТА ФУНКЦІЙ 
 

Стаття присвячена такому кримінально-правовому феномену, як склад кримінального правопорушення. Розкривається 

зміст понять «склад кримінального правопорушення» та «кримінальне правопорушення», також досліджено 

співвідношення з кримінальним правопорушенням.  Висвітлюються основні функції даного поняття в кримінальній науці. 

Робляться висновки про те, що склад кримінального правопорушення являється юридичною конструкцією. 
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Постановка проблеми. Одним з основних 

наукових ставлень у кримінальному праві є дос-

лідження про склад кримінального правопору-

шення. Історія поняття склад кримінального 

правопорушення має велику та довгу історію. 

Цю тему досліджувало багато фахівців криміна-

льного права, тому що інститут складу криміна-

льного правопорушення має особливе значення. 

Склад кримінального правопорушення явля-

ється складним кримінально-правовим фено-

меном, адже є певною системою у криміналь-

ному праві.  

Актуальність даної теми обумовлена тим, 

що поняття «склад кримінального правопору-

шення» хоч і має широке вживання у криміна-

льному праві та міститься у ч.1 ст.2 та ч.2 ст. 

17 Кримінального Кодексу України, але біль-

шість науковців вважають, що тлумачення 

юридичної природи цієї правової категорії й 

досі залишається суперечливим.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цій темі постійно приділяється увага в науці 

кримінального права. Склад кримінального 

правопорушення досліджували у своїх працях 

такі науковці, як Л.П. Бриг, Л.Д. Баухман, 

А.В. Корнєєва, В.М. Кудрявцев, В.О. Навроцький, 

А.О. Пінаєв, В.В. Сухонос, Н.С. Таганцев, 

А.А. Піонковський. 

Мета статті полягає у з’ясуванні поняття 

«склад кримінального правопорушення» та аналіз 

праць вчених, які досліджували це питання. 

Основні результати дослідження. З метою 

виокремлення певного злочину із загальної 

кількості правопорушень,  існує поняття 

«склад кримінального правопорушення».  

Сухонос В.В. вважає, що склад криміналь-

ного правопорушення отримав свою назву че-

рез те, що складається з кількох частин, які 

мають назву – елементи складу кримінального 

правопорушення. Як вже відомо, склад кримі-

нального правопорушення налічує чотири еле-

менти. Кожен з цих елементів має своє місце у 

системі.  

Елементами складу злочину є: 

1) об’єкт кримінального правопорушення; 

2) об’єктивна сторона кримінального 

правопорушення; 

3) суб’єкт кримінального правопорушення; 

4) суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення. 

Тому Сухонос зробив такий висновок, для 

того щоб був повний склад кримінального 

правопорушення, треба щоб були всі ці 

елементи, котрі зазначені вище [1, с. 19-20]. 

На думку Навроцького В.О., склад криміна-

льного правопорушення – це певна юридична 

конструкція, що вироблена теорією криміналь-

ного права [2, с. 136]. А ось Малахов В.П. 

трактує, склад кримінального правопорушення, 

як теоретичну конструкцію, наукову абстрак-

цію, яка не знає кримінальний закон та котру 

практично кожний автор розуміє і тлумачить 

по-своєму [3, с.163]. 

Деякі науковці вважають, що склад кримі-

нального правопорушення являється науковою 

абстракцією, котра становить сукупність пе-

редбачених кримінальним законом об’єктив-

них та суб’єктивних ознак, які у свою чергу 

характеризуються суспільно небезпечним 

діянням як кримінальне правопорушення [4, 

с.120]. Але більшість вчених дотримувались 
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іншої думки. Так, академік Кудрявцев В.М. 

визначає склад кримінального правопорушен-

ня не сукупністю, а строгою системою ознак 

кримінального правопорушення. Так само вва-

жали О.М. Костенко та М.І. Панов. Такі ж ви-

води робив Мирошниченко Н.А., пояснюючи, 

що склад кримінального правопорушення явля-

ється не тільки сукупністю, а й чіткою систе-

мою ознак кримінального правопорушення [5, с.516]. 

Досліджуючи цю проблематику, постає таке 

питання, як співвідношення кримінального пра-

вопорушення та складу кримінального право-

порушення. В юридичній літературі існує ба-

гато наукових міркувань щодо цього питання. 

Як зазначає у своїй роботі Сухонос В.В., що 

поняття «кримінальне правопорушення» та 

«склад кримінального правопорушення» 

взаємопов’язані між собою, але не ідентичні. 

Він аргументував це тим, що кримінальне 

правопорушення має певні чотири ознаки, а саме: 

суспільна небезпечність, протиправність, винність 

та караність, а ось склад злочину має не ознаки, а 

елементи, котрі зазначалися вище. Також науко-

вець вважає, що поняття кримінального право-

порушення відображає соціально-правову сут-

ність будь-якого кримінального правопору-

шення, а поняття складу кримінального право-

порушення – його правову структуру [1, с.22]. На 

думку Н.О. Лопашенко, склад кримінального 

правопорушення не сходиться зі кримінальним 

правопорушенням за обсягом, також за харак-

терними рисами та за природою. Тому кримі-

нальне правопорушення і склад кримінального 

правопорушення співвідносяться як зміст і 

форма [6, с. 133]. 

Суть поняття «склад кримінального правопо-

рушення» розкривається через функції складу 

кримінального правопорушення. На думку Ми-

рошниченко Н.А., склад кримінального право-

порушення виконує такі функції, як гарантійна 

функція, тобто забезпечення недопущення по-

милкового притягнення особи до кримінальної 

відповідальності; як фундаментальна функція, 

тобто визначання підстави кримінальної відпові-

дальності; як ціннісна функція, тобто захист най-

більш цінних відносин та інтересів; як розмежу-

вальна функція, тобто розмежування криміна-

льних правопорушень від інших правопорушень 

[5, с. 516]. В.К. Грищук виокремив зовсім інші 

функції складу кримінального правопорушення, 

а саме: статистичну - склад кримінального пра-

вопорушення виступає одним із засобів визна-

чення меж кримінально-правового регулювання; 

динамічну - склад кримінального правопору-

шення має значення для застосування криміна-

льного закону, відмежувальну - склад кримі-

нального правопорушення дозволяє відмежува-

ти злочин від інших правопорушень; інформа-

ційну - склад кримінального правопорушення 

містить інформацію про зміст і межі кримі-

нально-правової заборони, гарантійну - є засо-

бом гарантії прав людини в Україні [7, с.152]. 

Попри те, що функції мали різні назви, зміст 

залишається не зміним. Отже, дана правова 

конструкція має певні призначення. 

Висновки та пропозиції. Досліджуючи 

дану тему, можна зробити висновок, що склад 

кримінального правопорушення – це юридич-

на конструкція у кримінальному праві, котра 

містить чотири елементи. Також на склад кри-

мінального правопорушення покладаються 

різні функції, завдяки яким можна розкрити 

суть цього поняття. Склад кримінального пра-

вопорушення є складною правовою катего-

рією, тому потребує більш поглиблених 

досліджень. 
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The article is devoted to such a criminal law phenomenon as the composition of a criminal offense. The meaning of the terms 

"composition of a criminal offense" and "criminal offense" is revealed, the relation with a criminal offense is also investigated. 

The main functions of this concept in criminal science are highlighted. It is concluded that the composition of a criminal 

offense is a legal construction. 

Keywords: composition of a criminal offense, criminal offense, functions of the composition of a criminal offense, elements of 

the composition of a criminal offense, legal construction. 
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