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Акцентовано увагу на сучасних тенденціях щодо вдосконалення 
кримінального законодавства, факторах, що впливають на цей процес. 
Проаналізовано окремі зміни до Кримінального кодексу України. 
Обґрунтовано позицію стосовно зростання динаміки законодавчих змін 
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Чинний Кримінальний кодекс України (далі – КК України) був 

прийнятий Верховною Радою України 05.04.2001, а набув чинності 
01.09.2001. Із цього моменту зазначений законодавчий акт неодноразово 
змінювався: усього внесено 176 поправок, а найбільша кількість припала 
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на 2014 р. – 29, найменша на 2002 р. – 2. Зазвичай, це відбувалося шляхом 
внесення змін до статей КК України, виключення певних позицій із 
кримінально-правових норм, виключення статей в цілому, визнання 
неконституційними деяких положень КК України, введення в дію нових 
кримінально-правових норм через механізм доповнення Кодексу 
відповідними статтями. Беззаперечним є той факт, що внесення змін до 
КК України неминуче. Звісно, така ситуація зумовлена рядом 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, однак хотілося б поставити 
питання: чи дійсно постійні зміни і доповнення зможуть удосконалити 
наше законодавство та допоможуть побороти злочинність? 

Член-кореспондент Національної академії правових наук України, 
доктор історичних наук Володимир Михайлович Литвин влучно 
зазначив: «…постійне внесення змін і доповнень до закону негативно 
впливає на стабільність законодавства в цілому і правову 
передбачуваність зокрема, а копіювання нормативних розробок інших 
держав без відповідної адаптації нерідко привносить у нашу правову 
систему норми і принципи, нехарактерні для неї, що загрожують 
блокуванням інших положень, особливо тих, які виконуються за гранти. І 
ті, хто сьогодні працює у Верховній Раді України, відчувають тиск з боку 
розробників таких законів, бо їм треба швидше прозвітувати, що вони 
виконали відповідну роботу. Якість нікого не цікавить…» [1]. Його слова 
залишаються актуальними і на сьогоднішній день, особливо у сфері 
кримінального законодавства, зважаючи на відносно молодий КК 
України і ту кількість змін, яких він зазнав на сьогоднішній день. 

Безсумнівно, кримінальне законодавство України ще з початку 
його формування в незалежній та суверенній державі було об’єктом 
підвищеної уваги як з боку законодавців, так і з боку суспільства, що і 
зумовило внесення до нього різних змін і доповнень. Однак динаміка і 
кількість правок КК України впродовж різних років не тільки вражає, а й 
лякає. Така правотворча практика ставить під загрозу не тільки 
системність кримінального закону, а також ставить під загрозу 
системність кримінального закону і може спотворювати його 
функціональне призначення [2, с. 36]. Про це свідчить поспішне 
прийняття рішення стосовно криміналізації діяння, що з часом має 
зворотний ефект, і зміни подібного роду скасовуються, однак навряд чи 
законодавець під час свого творчого процесу замислюється над 
механізмом реалізації нововведеного положення та наслідками його 
застосування на практиці як правової норми. 

Спробуємо все-таки розібратися у причинах внесення масових 
поправок до кримінального законодавства протягом всього його 
існування в незалежній, суверенній Україні. Передусім потрібно звернути 
увагу на прискорення євроінтеграційних процесів, що вимагає 
якнайшвидшого приведення законодавства України у відповідність до 
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європейських стандартів, що й виступає першою причиною. Другою 
можемо назвати ті революційні зміни, що відбувалися в нашій державі в 
кінці 2013 р. – на початку 2014 р. та тривають й нині. Наступна причина – 
це те, що кримінальний закон із кожним роком все більше і більше 
залежить від політичних процесів, що відбуваються в Україні, тобто 
політика, а точніше політичні процеси, що стрімко розвиваються 
останнім часом у нашій державі, зумовлюють появу нових правових норм 
у КК України. Не менш важливим є і бажання зробити кримінальне 
законодавство «доступним» засобом у боротьбі із всіма складними 
соціальними проблемами, які виникають в суспільстві. І це далеко не 
вичерпний перелік причин постійного внесення змін до КК України. 

Для наочності проведемо аналіз деяких «виправлень» 
кримінально-правових норм. Отже, розділ Особливої частини КК України 
«Злочини проти основ національної безпеки України» вперше зазнав 
змін у 2014 р., до цього часу його положення були сталими. Така ситуація 
зумовлена політично-революційними подіями, що мали місце в Україні 
упродовж 2013–2014 рр., цим і пояснюється підвищена увага саме до цієї 
категорії суспільно небезпечних діянь. Розглянемо цікаві моменти 
удосконалення зазначеного розділу. У період революційних змін І розділ 
Особливої частини КК України було доповнено ст. 1101 «Екстремістська 
діяльність» відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів […]» 
від 16.01.2017 № 721-VII, а рівно через місяць дану статтю виключено на 
підставі Закону України № 767-VII від 23.02.2014. Виходить, що за 
вказаний проміжок часу проблему екстремістської діяльності вирішили і 
дана кримінально-правова норма стала просто непотрібною. Згідно із 
Законом України від 07.10.2014 № 1689-VII всі санкції статей І розділу 
Особливої частини КК України, крім ст. 1141 «Перешкоджання законній 
діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань», 
доповнені таким видом покарання, як конфіскація майна. Це був 
суттєвий крок на шляху до боротьби із злочинами, передбаченими 
досліджуваним розділом.  

Не можна не згадати і найактуальнішу тематику – боротьба з 
корупцією. Статті КК України, за якими настає відповідальність за 
обіцянку, пропозицію, надання чи отримання неправомірної вигоди, із 
2009 р. регулярно зазнають змін. Зокрема, остання полягає у розширенні 
кола осіб, наведеного у ст. 368 КК України, які можуть бути притягнені 
до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого 
даною статтею. Що стосується удосконалення ст. 369 КК України, то 
Законом України № 222-VII від 18.04.2013 у її санкції як обов’язковий 
додатковий вид покарання встановлюється спеціальна конфіскація 
майна, а це свідчить про високий рівень суспільної небезпечності даного 
злочину і бажання законодавця якомога сильніше покарати винних у 
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його вчиненні. Однак уже в листопаді 2015 р., чи то суспільна 
небезпечність стала меншою, чи то влада стала гуманнішою до 
корупціонерів, але Законом України № 770-VIII від 10.11.2015 в абзаці 
другому частин першої – четвертої ст. 369 КК України слова «із 
спеціальною конфіскацією» і «та із спеціальною конфіскацією» 
виключили. Однозначно позицію законодавця стосовно такого роду 
суспільно небезпечних діянь складно зрозуміти з огляду на його дії 
стосовно удосконалення статей, за якими особа притягується до 
кримінальної відповідальності за корупційні злочини.  

Розділ XIX КК України «Злочини проти встановленого порядку 
несення військової служби (військові злочини)» останнім часом також 
часто зазнавав змін і доповнювався. Розглянемо деякі цікаві 
«удосконалення». У січні 2014 р. до КК України додається стаття 4361 

«Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда 
неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження 
матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників». 
Хто саме вважається прибічниками фашистських злочинів та й, власне 
кажучи, які ж саме кримінально карані діяння маються на увазі під 
даним терміном, встановити так і не вдалося, оскільки ця стаття була 
виключена 28.01.2014 Законом України № 732-VII. Проте і це ще не все, 
цього ж дня у тій самій редакції Законом України № 735-VII стаття 4361 

була повернена до КК України. Чим керувався законодавець при 
вчиненні таких дій – не зрозуміло і по сьогоднішній день. Виходить, що 
один злочин зранку може бути суспільно небезпечним діяння, а вже 
увечері він втрачає таку свою властивість, а вчинення подібних дій не 
тягне за собою кримінальної відповідальності. Хоча те, як саме це 
визначається, залишається загадкою. 

Повернемося до подій 16.01.2014, коли Верховна Рада прийняла 
Закон України № 728-VII «Про внесення змін до статті 297 
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення 
або руйнування пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, хто боровся 
проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських воїнів-
визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв 
нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та 
миротворців». Для того, щоб приховати справжню мету відповідних змін, 
у назву Закону України № 728-VII включили положення про те, що 
йдеться про охорону пам’ятників, споруджених на честь воїнів-
інтернаціоналістів та миротворців, доцільність і необхідність існування 
яких ніхто і ніколи не ставив так гостро під сумнів, щоб це викликало 
суспільний резонанс і революційні настрої. І знову ж таки вказані зміни 
були скасовані Законом України № 732-VII від 28.01.2014. Невже через 
дванадцять діб зникла потреба у кримінально-правовій охороні 
відповідних пам’ятників? [3, c. 294] Проте це ще не кінець історії таких 
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змін, оскільки у той же день згадані зміни знову приймаються 
Верховною Радою України у тій самій редакції. Для цього 28.01.2014 
парламентом був проголосований Закон України № 734-VII. Виходить, 
що приймати закони в нашій країні дуже легко, і це можна робити навіть 
по декілька разів на день: то скасовувати, то створювати новий 
нормативно-правовий акт, і байдуже, що він стосуватиметься одного і 
того ж питання, головне, що влада активно займається пошуками 
існуючих проблем. 

Проведемо аналіз і останньої зміни, яка зумовлена прийняттям 
Верховною Радою України Закону України «Про підтримку 
кінематографії в Україні» від 23.03.2017. Так, відповідно до внесених 
поправок Законом від 23.03.2017 № 1977-VIII змінюється редакція абзацу 
першого частини першої статті 176 КК України «Порушення авторського 
права і суміжних прав» [4]. До речі, ця стаття піддавалася змінам уже 
п’ять разів шляхом прийняття законів: № 850-IV від 22.05.2003; із 
змінами, внесеними згідно із Законами № 3423-IV від 09.02.2006, 
№ 1111-V від 31.05.2007, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 1977-VIII від 
23.03.2017. І що ми маємо – бланкетну диспозицію, оскільки вона містить 
масу термінів, які наука кримінального права не розтлумачує, та 
оціночне поняття «значна шкода», роз’яснення якої містяться у примітці 
до ст. 176 КК України. Однак незрозумілою залишається позиція 
законодавця стосовно «засмічування» диспозицій статей оціночними 
поняттями. Чому відразу не можна вказати, без посилання на примітку, 
наслідки, які повинні настати, для притягнення винних до кримінальної 
відповідальності, адже зміст статті і так наповнений не зовсім 
зрозумілими з точки зору кримінального права термінами. 

Хотілося б сказати декілька слів і про такі розділи КК України, як 
«Злочини проти власності», «Злочини проти життя і здоров’я особи», 
«Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи», 
зміни до яких вносилися дуже давно і в невеликій кількості. Виходить, 
що структура їх статей є досить зрозумілою і дієвою у правозастосуванні, 
або дані злочини не такі вже й актуальні в порівнянні з корупційними та 
військовими суспільно небезпечними діяннями – вибір відповіді кожен 
обирає самостійно. Однак суперечки в наукових колах стосовно 
викладення диспозицій статей ІІ, IV та VI розділів Особливої частини КК 
України свідчать про зовсім іншу ситуацію у питаннях тлумачення та 
притягнення до кримінально відповідальності винних осіб за вчинення 
злочинів, передбачених у вищенаведених розділах. 

Варто згадати і про традиційні (можна уже так вважати) дискусії на 
тему вдосконалення кримінального законодавства. Із метою 
покращення кримінально-правових норм для їх ефективного 
практичного застосування кожного року проводиться ряд наукових 
заходів, присвячених пошукам способів усунення недоліків КК України, 
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серед них: круглі столи, науково-практичні конференції як всеукраїнські, 
так і міжнародні, симпозіуми, семінари, захист дисертаційних досліджень 
та багато інших. За результатами їх проведення, зазвичай, друкуються 
збірники тез наукових доповідей учасників, а це сотні сторінок, на яких 
досвідчені та молоді науковці намагаються висвітлити проблематику 
кримінального законодавства. Яка ж результативність проведення таких 
заходів і чи потрібні вони взагалі? Зараз модно пропонувати зміни до КК 
України стосовно доповнення диспозиції статті новими кваліфікуючими 
ознаками чи взагалі створення нової статті. Усе частіше лунають 
заклики до посилення відповідальності за той чи інший злочин, або 
навпаки, зменшення рівня кримінально-правової репресії. Проблемою є, 
як виявилося, і тлумачення вже існуючих статей КК України, що полягає 
в дуже абстрактному формулюванні нормативних положень, а це 
призводить до того, що один і той же текст має декілька трактувань. Що 
робити в такому випадку працівникам суду, прокуратури та поліції – не 
відомо, залишається діяти тільки на власний суб’єктивний розсуд. 

Повернемося до способів вирішення проблем недосконалості 
кримінального законодавства нашої держави. Одним із таких і є, як вище 
уже зазначалося, проведення наукових заходів. Визначимося з їх роллю у 
пошуку відповідей на існуючі кримінально-правові питання. Даний 
формат покликаний активізувати участь громадськості, а особливо 
молодих науковців, у реформуванні чинного законодавства, однак іншим 
питанням залишається те, що думки вчених переважно так і 
залишаються на сторінках збірників тез доповідей. Чому б не спробувати 
проводити подібні наукові заходи, крім звичного формату, на кшталт, 
відбіркових конкурсів. Найкращі роботи за результатами оцінювання 
учасників будуть допускатися до участі в науковому заході вищого рівня, 
при цьому до участі обов’язково потрібно залучати законодавців, які 
матимуть змогу побачити проблеми із середини. Таким чином, з’явиться 
стимул до висловлення не тільки своїх думок стосовно удосконалення 
кримінального законодавства, а й до їх змістовного обґрунтування та 
втілення в життя з метою усунення наявних недоліків або прогалин КК 
України, участі у законотворчому процесі нашої держави. 

Актуальною була б і розробка та прийняття закону, який 
регламентував би порядок внесення змін і доповнень до КК України. 
Проте це також довготривалий процес, який потребує створення 
декількох законопроектів, що будуть представлені на розгляд депутатам 
Верховної Ради України. Однак такий нормативно-правовий акт зміг би 
систематизувати цей процес.тДо речі, у цьому ж документі можна 
розмістити і правила відбору тез доповідей, в яких представлені позиції 
стосовно удосконалення кримінального законодавства, поетапно за 
допомогою проведення різнопланових наукових заходів. 
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Отже, удосконалення норм КК України на сьогоднішній день має 
швидше кількісний, ніж якісний характер та залежить від політичної 
ситуації у країні, а не від проблеми злочинності, урахування якої було б 
більш доцільнішим при прийнятті рішень стосовно криміналізації чи 
декриміналізації діянь. Дуже багато статей КК України є, як часто 
говорять, «мертвими», тобто немає практичного підтвердження їх 
дієвості. Однак представники влади забули, що кримінальне 
законодавство існує не тільки для того, щоб карати або звільняти від 
відповідальності винних у вчиненні злочинів осіб, а й для того, щоб 
максимально зменшити рівень злочинності в державі, чим і покращити 
життя суспільства. На підставі наведеного пропонуємо звернути увагу не 
лише на кількість, а й на якість удосконалення КК України та результати 
практики застосування кримінально-правових норм, а також оформити 
проведення наукових заходів у вигляді своєрідного відбору пропозицій 
стосовно внесення змін до КК України із залученням законодавців до 
проведення таких заходів з метою покращення ситуації стосовно 
нівелювання недоліків і ліквідації прогалин у кримінальному 
законодавстві. 
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